
ПРОТОКОЛ № 1/2022 

засідання робочої групи із управлінням Планом «Удосконалення та ремонт 
комунальних доріг та тротуарів в межах компетенції Старосалтівської 

територіальної громади»  (далі  - Робоча група )  Старосалтівської громади 

 

смт Старий Салтів                                                           « 20 » січня   2022  р. 
Присутні : 

1. Коновалов Едуард Павлович – селищний голова 

Голова робочої групи : Штрикун Людмила Іванівна – заступник селищного 
голови із питань діяльності виконавчих органів ради (голова робочої групи) 

Члени робочої групи :  
Струк Валентина Василівна  - начальник фінансового відділу селищної ради; 
Бурменко Анатолій Володимирович  -  керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету ;  
Дюков Геннадій  Вітальович  - директор КП «Салтів водоканал» ; 
Маймулін Максим Сергійович – начальник  відділу земельних ресурсів, та 
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури ; 

Лиман Ірина Дмитрівна – староста ; 
Шаповалов Юрій Іванович – староста ; 
Івакіна Тетяна Миколаївна  - староста ; 
Стеблянко Геннадій Вікторович – староста ; 
Форов Микола Васильович  - староста ; 
Волковський Віталій Володимирович -   депутат селищної ради.;  

Порядок денний : 
1. Моніторинг виконання Плану «Удосконалення та ремонт комунальних 
доріг та тротуарів в межах компетенції Старосалтівської територіальної 
громади»    ( далі – Плану ) розробленого  за підтримки американського народу, 
наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).  
2. Проведення актуалізації  Плану «Удосконалення та ремонт комунальних 
доріг та тротуарів в межах компетенції Старосалтівської територіальної 
громади» . 

 

1. СЛУХАЛИ   :  голову комісії  Людмилу ШТРИКУН   -     довела до 
відома присутніх моніторинговий звіт реалізації Плану  ( Додається) , також 
наголосила  про те, що  із запланованих заходів  в 2021 році було зроблено , а 
саме  :  

- Облаштуванні  пункти зупинки громадського транспорту  в селі Шестакове;   

- Проведений поточний (ямковий)  ремонт доріг на трьох вулицях   в смт Старий 
Салтів;  

- Проведений капітальний ремонт дороги по вул.. Миру в смт Сатрий Салтів;  
- Виконувалось обслуговування комунальних доріг ТГ: чистка від снігу та  

вирівнювання грейдером ; 
- Виконаний ремонт  тротуарів  в смт Старий Салтів по вул. Перемоги ; 



- Проведені роботи по  видалення  аварійних дерев та чагарників ; 
- Розроблено ПКД на капітальний ремонт дороги по вулиці Лісна в смт Старий Салтів ; 
- Придбаний трактор із спеціальним обладнанням (вишка) для обслуговування 

вуличного освітлення доріг . 
Наголосила,  що  цілий ряд заходів передбачений Планом не були виконані із за 

причині відсутності фінансування , особливо -  це капітальні  та поточні 
ремонти доріг в селах територіальної громади . 
    

ВИСТУПИВ : член робочої групи  Бурменко Анатолій Володимирович     з 
пропозицією робочій групі  взяти до відома Моніторинговий звіт із реалізації 
Плану   розробленого за підтримки американського народу, наданій через 
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)  , а також  звернути увагу на 
виявлені недоліки  та в подальшому не допускати  їх в практичній діяльності , 
ефективніше використовувати придбану комунальну техніку на утримання 
доріг. 

 

ВИРІШИЛИ: – взяти до відома Моніторинговий звіт із реалізації Плану, 

розробленого за підтримки американського народу, наданій через Агентство 
США з міжнародного розвитку (USAID) 
 

2. СЛУХАЛИ   :  члена робочої групи Анатолія Бурменко   -    

запропонував провести актуалізацію  Плану «Удосконалення та ремонт 
комунальних доріг та тротуарів в межах компетенції Старосалтівської 
територіальної громади» . 

 

ВИСТУПИВ :  член робочої групи  Максим Маймулін     - запропонував 

внести зміни до персонального складу робочої групи  та  доручити їй  у 
першому кварталі 2022 року  провести актуалізацію Плану «Удосконалення та 
ремонт комунальних доріг та тротуарів в межах компетенції Старосалтівської 
територіальної громади»  . 
 

ВИРІШИЛИ:  внести зміни до персонального складу робочої групи  та  
доручити їй  у першому кварталі 2022 року провести актуалізацію   Плану 

«Удосконалення та ремонт комунальних доріг та тротуарів в межах компетенції 
Старосалтівської територіальної громади»  . 
 

Голова   робочої групи   
                                                                                    Людмила Штрикун   
 

Секретар засідання робочої групи     
                                                                               

                                                                                     Анатолій Бурменко                               


