
Протокол засідання -

робочої групи з розробки Плану соціально-економічного розвитку 
Старосалтшської територіальної громади на період до 2025 рГк^

П е р ё « Г  б у д Т і  Р - » " -  Старий Салтіа, вул
перемоги, буд. 2] ( Сгаросал-пвський селищний будинок культури)

Дата проведення; 10 червня 2021 року 

час проведення «10.00» - «12.00»

Голова робочої групи: Коновагюв Едуард Павлович, селивший голова.

ї г ; : г : ; ;  “ “

» д Г с Г с і) ь  них членів робочої групи 19 чоловік (ресстраиійний лист

Порядок денний;

1. Ознайомлення з порядком денним.

2. Ознайомлення з проектом Плану соніальио-економічного оозвитке -  ..
територіальної громади до 2025 покм тя Дрт я  ^ ^ ^'^^Росал і ївської
перспектива до 2026 року ) з оеапіз -  г  плану заходів (середньострокова

територіальної громади на 90 8 209^0 я ' СтаросщпзвськоУ
Плану та Стратегії розвитк; “ лаив ,а заходів

с о ц ё ё ::* ::„ : : : :Г г :^ ™ :д ;,7 ™ ™ “ "р“- -  'ь ,а„у
Летапвного Старосалтівеької територіальної громади до 2025 року і з
Р ... йлану заходів (еередньострокова перепектива до 20Т6 року і з пеяиі'і •"

економічного розвитку Стаоосаптікспц-щ--г« • • проектах 11лан> сощально-

плану заходів (середньострокова перспектива до 2026 року ) з рсалізаііії Г -  “

розвитку Старосалтівеької територіальної громади „а 2021 2026 р ”

5. Висновки.

Перейшли до обговорення;



1. Слухали: Коновалов Е.П. ознайомив з порядком денним.
2. Слухали: Бурменко А.В. ознайомив з проектом Плану соціально-екопомічпого 
розвитку Старосалтівеькоїтериторіальної громади до 2025 року та Детального плану заходів 

(еередньоетрокова перепектива до 2026 року ) з реалізації Стратегії сталого розвигку 
Старосалтівеької територіальної громади на 2018- 2026 р.. а також переліком запланованих 

завдань та заходів Плану і Стратегії розвитку.

3. Слухали: Лебеденко А.С. повідомив про те, що до робочої групи надійшло письмових 
пропозицій від 25 осіб, із них жінок 23. чоловіків 2. через мережу Ііпсрпег падійпіло 
пропозицій від 10 осіб, із них від жінок 10. а від чоловіків пе надходило. Ві ромадських 
слуханнях 28.05.2021 року в смт Старий Салтів взяло участь 39 осіб, із них жінок 24. чоловіків 
15. Пронозиції/зауваження та доповнення сформовані у таблиці. Запросив присугніх 
ознайомитися і обговорити їх для того, щоб визначити чи доречно пі пропозиції 
внести/врахувати у проекти Плану соціально-економічного розвигку Старосалтівеької 
територіальної громади до 2025 року та Детального плану заходів (еередньоегрокова 
перспектива до 2026 року ) з реалізації Стратегії сталого розвитку Староеа.тгівськоі 

територіальної громади на 2018- 2026 р. .

Населений
пункт Пропозиція До якої цілі, завдання 

відноситься

2.1.3.
смт Старий Провести водопостачання Забезпечення потреб громади Врахуваги
Салтів в приміщенні бібліотеки в якісному водопостачанні

2.1.4.
Облаштувати Забезпечення погреб громади Врахуваги
водовідведеііпя в в якісному водовідвелепні
приміщенні бібліотеки



Оснащення бібліотеки 
оргтехнікою

Провести ремонт 
тротуарів

Придбання комп’ютерної та 
іншої організаційної техніки 
для закладів освіти та 
культури громади (в рамках 
відповідних програм)

2.2.5.

2. 1. 1.

Утримання 
комунальних 
тротуарів ТГ'

та ремонт 
доріг та

Врахувати

Врахувати

Розробка стратегії 
структурних підрозділів 
Старосалтівської селищної 
ради

4.1. Активізація та виутріиіня 
інтеграція іромади,
забезпечення розвитку
партисипативної демократії 
на місцевому рівні

Врахуваїи

Облаштування зони 
парковки автотранспорту 
по вул. Червона

2.2 .2.

Іокраіцення доступності до 
закладів освіти та якості 
перевезень дітей до закладів 
осві ги

врахувати



Проведення технічної 
підтримки мережі 
відеоспостереження

2.3.2.
Технічний нагляд системи 
відеоспостереження

Врахувати

Придбання веб-камер для 
комп'ютерів робітників 
Старосалтівської селищної 
ради

4.2,2.
Забезпечення відкритосзі та 
прозорості в роботі селищної 
ради та її виконавчих органів 
із застосуванням ІТ 
технологій

Відмови І и. 

Врахувати в 
рамках ирої рами

Розінирення мережі 
вуличного освітлення

2 . 1.2 .

Забсзнечсния якісного 
освітлення вулиць.

Врахувати

Реконетрукція, ремонт 
водогону

2.1.3.
Забезпечення потреб громади 
в якісному водоііосзачаніїі

Врахувати





Встановлення 
вентиляційної системи в 
приміщенні кухні 
Старосалтівського ліцею

2.2.4.
Заміна старого обладнання 
харчоблоків в закладах освіти 
громади на нове 
енергоефективне

Врахувати

с.

онтарівка

Оснащення бібліотеки 
оргтехнікою

2.2.5.
Придбання комп'ютерної та 
іншої організаційної техніки 
для закладів освіги та 
культури громади (в рамках 
відповідних програм)

Врахуваги

Провести реконструкцію 
тротуарів

У гримання 
комунальних 
тротуарів ТГ

та ремонг 
доріг га

[відмови ги. 
Тротуари взагалі 

відсутні . 
Потрібно нове 
будівницгво 
грогу ар і в

Облаштування 
вентиляцією кухні 
Гонтарівеького ліцею

2.2.4.
Заміна старого обладнання 
харчоблоків в закладах освіти 
громади на нове
енергоефективне

іірахуваги



Облаштування аварійного 
виходу з Гонтарівського 
ліцею

Встановлення системи 
відеоспостереження в 
громадських місцях

Капітальний ремонт 
амбулаторії

Облаштування місця 
відпочинку для людей 
похилого віку

Підвищення рівня пожежної 
безпеки

2.3.1.

2.3.2.
Створення системи 
відеоспостереження

1.2. Підвищення якості 
надання послуг в сфері 
соціального захисту та 
охорони здоров’я

2 . 1.8

Виділення та облащтування 
земельних ділянок зелених 
територій загального 
користування для організації 
місць громадського 
відпочинку (з урахуванням 
потреб різних груп 
населення, в т.ч. осіб 
старщого віку, з 
забезпеченням доступу для 
осіб з інвалідністю)

Врахувати

Врахувати

Врахуваїи

Зрахуваїи



с.
Лестакове

Ремонт підлоги в 
початкових класах 
Гонтарівського ліцею

Запровадження ефективної 
системи якісної освіти в 1 1 
(в т.ч. оптимізація мережі 
освітніх закладів та 
розширення мережі
ДОІНКІЛЬНИХ ОСВІ1НІХ

закладів)

ііідмови І и. 
Врахували в 
рамках програми

Оснащення бібліотеки 
оргтехнікою

2.2.5.
Придбання комп'ютерної та 
іншої організаційної техніки 
для закладів освіти та 
культури громади (в рамках 
відповідних програм)

[врахувати

Встановити дитячий 
майданчик

2.2.3.
Встановлення дитячих та 
спортивних майданчиків в 
селах.

[^рахувати

Встановлення системи 
відеоспостереження в 
громадських місцях

2.3.2.
Створення сисгеми 
відеоспостереження

[Зрахуваги



Заміна вікон в ліцеї та 
садочку

о 1 Впровадження
енергозбереження, 
енергоефективності та 
заходів комплексної 
термомодернізації 
комунальних об'єктів

Врахували

село

Молодова
Оснащення бібліотеки 
оргтехнікою

2.2.5.
Придбання комп’ютерної та 
іншої організаційної техніки 
для закладів освіти та 
кульїури громади (в рамках 
відповідних програм)

Врахувати

Провести ремонт 
тротуарів та комунальних 
доріг (вул. Миру, 
Першотравнева, Дружби, 
Новоселівка, Донецька, 
Салтівська, Садова. 
Шкільна)

2. 1. 1.

Утримання 
комунальних 
тротуарів ТГ

та ремонт 
доріг та

Врахувати

Всзановити дитячий 
майданчик

2.2.3.
Встановлення дитячих та 
спортивних майданчиків в 
селах.

Врахувати



Встановлення системи 
відеоспостереження в 
громадських місцях

2.3.2.
Створення системи 
відеоспостереження

Врахувати

Виготовлення ПКД для 
ремонту БК

2 .2 .6 .

Здійснення ремонту 
/реставрацій нежитлових 
будівель закладів культури 
(забезпечення доступу для 
осіб з інвалідністю, з 
урахуванням погреб людей 
сгарнюі о віку)

2 .2 . 1.

Будівництво пандусу в БК Забезпечення доступності
об'єктів інфраструктури для 
людей з інвалідністю

Створення спортивно
культурного центру на 
базі приміщення 
колишньої Молодівської 
школи

Врахувати

Врахували

1.1.4.
Розробка та впровадження 
системи надання якісних 
послуг в сфері відпочинку 
для молоді та дорослих (із 
спеціальним урахуванням 
потреб людей старшого віку) 
і його реалізація

Врахуваїи 
створення 
спортивної о 

цеп гру па базі 
колишньої 
школи, в рамках 
окремої цільової 
програми



Проведення ремонту 
колодязів питної води

2.1.3.
Забезпечення потреб громади 
в якісному водопостачанні

Врахувати

Реконструкція/ремонт 
вуличного освітлення по 
вул. Салтівська

2. 1.2.

Забезпечення якісного 
осві глення вулиць

Врахувати

с. Зарічне Оснащення бібліотеки 
оргтехнікою

2.2.5.
Придбання комп'ютерної та 
іншої організагіійної техніки 
для закладів освіти та 
культури громади (в рамках 
відповідних програм)

Врахувати

Встановлення системи 
відеоспостереження в 
громадських місцях

2.3.2.
Створення системи 
відеоспостереження

Врахувати



Ремонт дорожнього 
покриття но вул. 
Центраіьна

2 . 1. 1.

У гримання та ремонт 
комунальних дорії та 
тротуарів ГГ

Врахуваги

Придбання для БК 
обладнання: освітлення 
для сцени, театральні 
крісла, комплект 
апаратури.штори

2.2.5.
Придбання комп’ютерної та 
іншої організаційної техніки 
для закладів оевіти та 
кульгури і'ромади (в рамках 
відповідних нроі'рам)

Відмови ги. 
Врахувати в 
рамках програми

село
Томахівка

Оснащення бібліотеки 
оргтехнікою

2.2.5.
Придбання комп’ютерної та | Врахуваги 
іншої організаційної техніки 
для закладів освіти за 
культури громади (в рамках 
відповідних програм)

2.1.3.
Ремонт водогону Забезпечення потреб громади Відмови іи.

в якісному водопостачанні Водогін не
належить до
комунальної
власності
геригоріальної

громади



Встановити дитячий 
майданчик

Встановлення дитячих та 
спортивних майданчиків в 
селах.

2.2.3.
Іірахуваги

село

Кирилівка
Оснащення бібліотеки 
оргтехнікою

2.2.5.
Придбання комп'ютерної іа Врахувати 
іншої організаційної техніки 
для закладів освіти та 
кульгури громади (в рамках 
відповідних програм)

Розширення послуг 
позашкільної освіти

Запровадження ефективної 
системи якісної освіти в І'Г 
(в т.ч. оптимізація мережі 
освітніх закладів та 
розширення мережі 
дошкільних освітніх 
закладів)

Відмовити. 
Доручи Іи 
відділу освіги. 
молоді та спорту 
вирішення 
зазначеного 
ііитаїїия

Іеревантаження 
директора школи 
обов’язками, введення 
посад заступника 
директора школи з 
навчально-виховної 
роботи, недагога- 
організатора. соціального 
педагога, помічника, 
інженера-електрика

ЗаіІроваджеиня ефективної 
системи якісної освіти в ТІ' 
(в т.ч. оптимізація мережі 
освітніх закладів та 
розширення мережі 
дошкільних ОСВІЗТІІХ 
закладів)

Відмови І и. 
Доручи ги 

відділу освіги, 
молоді та снор'їу 
вирішення 
зазігаченої о 
ниташгя



Надання методичної 
підтримки щодо 
використання спеціальних 
методів роботи з учнями, 
які мають труднощі з 
навчанням

1 . 1 . 1 .

Запровадження ефективної 
системи якісної освіти в 1'Г 
(в і'.ч. оптимізапія мережі 
освітніх закладів та 
розширення мережі 
дощкільних освітніх 
закладів)

Відмови ги. 
Доручи ги 
відділу освіги. 
молоді та спорту 
виріщення 
зазначеного 
низання

Створення та організація 
роботи наглядової ради в 
Кирилівському ліцеї

Запровадження ефективної 
системи якісної осві ги в 1'Г 
(в г.ч. оптимізація мережі 
освітніх закладів та 
розщирення мережі
ДОНІКІЛЬНИХ ОСВІ1НІХ
закладів)

Відмови ГИ.
Доручггги 
відділу ОСВІГИ. 

молоді та спорту 
вирініення 
зазначеної о 
пи гання

Облащтування місця 
відпочинку

2. 1.8
Виділення та облаштування 
земельних ділянок зелених 
територій загального 
користування для організації 
місць громадськог о 
відпочинку (з урахуванням 
потреб різних г руп 
населення, в т.ч. осіб 
старцюго віку, з 
забезпеченням доезупу для 
осіб з ігівалідпістго)

Врахувази

Ремонт сходів в БК
2 .2 .6 .

Здійснення ремонту 
/реставрацій нежитлових 
будівель закладів культури 
(забезпечення доступу для 
осіб з інвалідністю, з 
урахуванням потреб людей 
старшого віку)

іЗідмови ги.
Доручити

відділу культури
і туризму
вирішення
зазггаченоіо
низання



с. Вишневе Встановити дитячий 
майданчик

2.2.3.
І^становлення дитячих та 
спортивних майданчиків в 
селах.

Врахували

Облаш і уван ня і нтериетом 
ЗДО “Колосок'’

1 . 1 . 1 .

Заі І ро вад же н 11 я еф е кт и в н ої 
системи якісної освіти в ТГ 
(в т.ч. оптимізація мережі 
освітніх закладів та 
розширення мережі 
дошкільних осві ІНІХ 
закладів)

Врахуваги

Облаштування вуличним 
освітленням вул. Квітнета 
та вул. Лісова

2 . 1.2 .

Забезпечення якісного 
освітлення вулиць.

Врахуваїи

Капітальний ремонт 
покрівлі ЗДО “Колосок”

1 . 1 . 1 .

Запровадження ефективної 
системи якісної освіти в ТГ 
(в т.ч. оптимізація мережі 
освітніх закладів та 
розширення мережі 
дошкільних освітніх 
закладів)

Врахувати в 
рамках 

комплексної 
програми 
розвитку освіти 

в територіальній 
І ромаді



Придбання коміГюіерів в 
ЗДО

Запровадження ефективної 
системи якісної освіти в 1 І 
(в т.ч. оптимізація мережі 
освітніх закладів та 
розширення мережі 
дошкільних освітніх 
закладів)

Відмови І и. 
Врахуваги в 

рамках 
комплексної 
програми 
рОЗВ И 1 к у  ОевІ І Ті 

в територіальній 

громаді

село 1 Встановити дитячий
Метайлівка майданчик

2.2.3.
Встановлення ди іячих та 
спортивних майданчиків в 
селах.

Врахуваїи

с. Широке Встановити дитячий 
майданчик

2.2.3.
Встановлення дитячих та 
спортивних майданчиків в 
селах.

Врахувати

Облаштування вуличним 
освітленням

2 . 1.2 .

Забезпечення якісного 
освітлення вулиць.

[^рахувати



село

Середівка
Облаштування вуличним 
освітленням

Встановити дитячий 
майданчик

Забезпечення якісного 
освітлення вулиць.

2.1.2.
[Зрахуваїи

2.2.3.
Встановлення дитячих та 
спортивних майданчиків в 
селах.

Рірахуваги

село

Наські вка
Облаштування вуличним 
освітленням

2. 1.2.

Забезпечення якісного 
освітлення вулиць.

Врахувати

с. Радькове Облаштування вуличним 
освітленням

2. 1.2.

Забезпечення якісного 
освітлення вулиць.

Зрахувати



с. Хотімля відсутність лікаря в с. 
Хотімля

Ремонт дорожнього 
покриття н селі

1.2.2. Розробка та 
впровадження системи 
надання якіених медичних 
послуг.

Утримання та ремонт 
комуналіїНих доріг та 
тротуарів ЇГ

врахувати

Врахувати

Поліпшення системи 
освітлення в 
Хотімлянському ліцеї

1 . 1 . 1 .

Запровадження ефективної 
системи якісної освіти в 1 Г 
(в т.ч. оптимізація мережі 
освітніх закладів та 
розширення мережі 
дошкільних освізпіх 
закладів)

Відмови ги. 
Врахувати в 
рамках 
комплексної 

програми 
розви гку осві 1 и в 
тери горішіьній 

громаді

Проведення заходів по 
очишенню водогону

2.1.3.
Забезпечення потреб громади 
в якісному водопостачанні

Врахувати



На всій

території
громади

Встановити дитячий 
майданчик

Створення автобусної о 
маршруту в ТГ

Розробка та затвердження 
символіки громади

Розробка правоустановчих 
документів для 
адмі ністративн их будівель 
в громаді

2.2.3.
Встановлення дитячих та 
сноргивних майданчиків в 
селах.

Розвиток технічної 

інфраструктури

Розробка і загвердження 
цільової Програми «Розвиток 
туризму на території 
Старосалтівської І Г». 
подальше її впровадження

4.1. Активізація та 
внутрішня інтеграція 
громади.забезпечення 
розви'і ку ііаргисинаї ивної 
демократії на місцевому 
рівні

Врахувати

Врахувати

Іірахувати

Відмовити.
Доручи ти
вирішення
зазначеного
питання
юридичному
відділу та
ві.тділу
державної
реєстрації.



Заснування конкурсу 
“Учень року"

Занровалжсння ефективної 
системи якісної осві ги в 11 
(в т.ч. оптимізація мережі 
освітніх закладів та 
розширення мережі 
дошкільних освітніх 
закладів)

Забезпечення 
фінансування гуртків для 
розвитку дітей, або 
забезпечити транспортом 
фахівців

Запровадження ефективної 
системи якісної осві ги в 11 
(в т.ч. оптимізація мережі 
освітніх закладів та 
розширення мережі 
дошкільних освітніх 
закладів)

Відмови ї й.

Врахуваги в 

рамках 
комплексної 

прої рами 
розви гку осві ги 
в тери горіальній

громаді

Відмови ги. 

Іірахуваги в 
рамках 
комплексної 

програми 
розвитку осві ги 
в тери горіа.тьііій

громаді

Впровадження 
комп’ютерної освіти серед 
пенсіонерів

1.2 .

Зпровадження комплексу 
нових видів надання послуг 
та покрашення якості 
існуючих послуг в 
бібліотеках (з урахуванням 
потреб людей старшого віку)

Створення клубів за 
інтересами

Врахувати

1.1.4.
Розробка та впровадження 
системи надання якісних 
послуг в сфері відпочинку 
для молоді та дорослих (із 
спеціальним урахуванням 
потреб людей старшого віку) 
і його реалізація

Врахувати



Надання пільг на оплату 
за харчування 
багатодітним сім’ям та 
зниження батьківської 
плати з 60% до 40% для 
сільської місцевості

1.2.1. Запровадження 
системи соціального захисту 
в ТГ та її подальше 
впровадження

Відмови ги.
Доручити
відділу осві ги.
молоді та спорту
виріїїіення
зазначеного
питання

Підписання договору на 
вивіз ТПВ з закладами 
освіти

2.1.5.
Забезпечення потреб 
громади в якісному 
поводженні з побутовими 
відходами, в т.ч. 
роздільного збору та 
вивезення ТПВ

[^рахувати

Встановлення в закладах 
освіти пожежної 
сигналізації

2.3.1.
Підвищення рівня пожежної 
безпеки

Врахувати

Закупівля вогнегасників в 
заклади осві ги

2.3.1.
Підвищення рівня пожежної 
безпеки

Врахувати



І Іридбання флюорог рафа 
в медзаклад

1.2.2. Розробка та 
впровадження системи 
надання якісних медичних 
послуг

іірах\ ваі и

Придбання мамографу в 
медзаклад

1.2.2. Розробка та 
впровадження системи 
надання якісних медичних
ПОСЛУГ

Врахувати

Виступив : депутат селищної ради, член Молодіжної ради ІПевчеико Г.В. з 
ироиозиціпо:

1. В Проекті Плану соціально-економічного розвитку Старосалтівської територіальної 
громади замінити термін “ціль розвитку" на “стратегічна ціль".

Висновок 1 : вирішили в Проекті Плану соціально-екоиомічної о розви гку С’тароссЫ гівськсїї 
територіальної громади замінити термін “ціль розвитку" на "страгеї ічна ціль".

Виступив ; завідувач сектору культури і туризму Сороковий Г.Ю. з ироиозиціпо:

1. Доповнити пункт 2.2.5. Оснаніення бібліотек оргтехнікою в ( с. Шестакове, смт. 
Старий Салтів, с. Гонтарівка. с. Томахівка, с. Молодова, с. Зарічне, с. Кирилівка).
2. Доповнити пункт 2.1.3. Проведення водопостачання в будівлю бібліотеки в см г 
Старий Салтів.
3. Доповнити пункт 2.1.4. Облагптування водовідведення в будівлю бібліотеки в см і 
Старий Салтів.

Висновок З : вирішили всі вищезазначені пропозиції включити до Проекту Стратегії та 
проекту Плану СЕР .

Виступала: Івакіна Т. М., староста с. Молодова, з проиозипіеіо:



^  Доповнити пункт 2.1.1. Провести ремонт тротуарів в смт Старий Салтів та селі 
Молодова та дорожнього покриття в с. Молодова, с. Зарічне , с . Хотімля, с. Шестакове 
с. Гонтаршка , с. Кирилівка , с. Москалівка , с. Томахівка. с. Вишневе та смт Старий Сшп ів.

2. Доповнити пункт 2.2.3. Встановлення дитячих майданчиків в с. Молодова. с. 
Шестакове, с. Томахівка, с. Широке, с. Середівка, с. Хотімля. с. Вишневе, с. Метайлівка.
3. Доповнити пункт 2.1.3 Проведення ремонту колодязів питної води в с. Молодова.
4. Доповнити пункт 2.2.1. Будівництво пандусу в БК с. Молодова.

5. Доповнити пункт 2.2.6. Виготовлення ПКД для ремонту БК в с. Молодова .

6̂  Доповнити пункт 1.1.4. Створення спортивного центру па базі приміщення колишньої
Молодівської школи.

Висновок 4 : вирішили всі вищезазначені пропозиції включити до Проекту Стратегії іа 
проекту Плану СЕР .

Виступала: заступник селишиою голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Штрикун Л.І. з пропозицією:

1. Доповнити пункт 2.2.2. Облаштування парковки в смт Старий Салтів по вулиці 
Червона.

2. Доповнити пункт 2.1.2. Забезпечення якісного освітлення вулиць смт Старий Сал іів.
с. Молодова, с. Вишневе, с.Широке, с. Середівка, с. Паськівка. с. Радькове.

т. Доповнити пункт 2.1.5. Підписання договорів на вивіз ІТІВ з закладами освіти.
4. Доповнити пункт 2.3.1. Встановлення в закладах освіти пожежної сигпщіізації. 
Закупівля вогнегасників в заклади освіти.

Висновок 5 : вирішили всі вищезазначені пропозиції включити до Проекту Стратегії га 
проекту. Плану СЕР . ^

Виступила: Глазунова І.М., начальник відділу освіти, молоді і спорту, з пропозиції іо:

Старое^“ ™ л7це" ™ Ь“ - "

ліцею. Провести фарбування фасадів будівель Гтаросаліівеьиио

Т. Доповнити пункт 2.2,4. Облаїитування в є нтиля ііійно ю  системою к їх ііі 
Старосалтівського Ліцею . -

4. Доповнити пункт 2.2.4. Облаштування вентиляцією кухні Гонтарівського ліцею
5. Доповнити пункт 2.3.1. Облаштування аварійного виходу з І он іарівського ліцею
6. Доповнити пункт 2.2.6. Замша вікон в Шсстаківському лі неї та садочку.
/. Доповнити пункт 1.1.1 Облаштування іптерпетом ЗДО "Колосок". ’

Висновок 6: вирішили всі вищезазначені пропозиції включити до Проекту Стратегії та 
проекту Плану СЕР.

^иступив : начальник відділу земельних ресурсів, ЖКГ, архітектури та містобудуваїїия 
Маимулін М.С. Старосалтівської селищної ради, з пропозицією:



1. Доповнити пункт 2.3.2. Проведення технічної підтримки мережі відеосносіережеиня 

в смт Старий Салтів. а також облаштування мережі відеоспостереження в с. 1 онтарівка. с. 

Шестакове, с. Молодова, с. Зарічне.
2. Доповнити пункт 3.2.3. Розробка та затвердження символіки іромади.

3. Доповнити пункт 2.1.8. Облаштування місця громадськоіо відпочинку в селі

Кирилівка .

Висновок 7: вирішили всі вищезазначені пропозиції включити до Проекту Стратеги іа 

проекту Плану СЕР .

Виступила: радниця селищного голови з гендсрних питань Стоянова К.В. з нроиозіншзо:

1. Доповнити пункт 2.1.3. Реконструкція, ремонт водогону в смт С тарий Салтів.
2. /Доповнити пункт 2.1.4. Реконструкція, ремонт сисгеми водо відведе пня всмі ( іарнй

Салтів.  ̂ ■
3. Доповнити пункт 2.1.4. Реконструкція очисних споруд в смт Сгарии С ал гів.
4. Доповнити пункт 1.1.2 Впровадження комп'ютерної освіти серед пенсіонерів.
5. Доповнити пункт 1.1.4. Створення клубів за інтересами.
6. Доповнити пункт 2.1.3. Проведення заходів по очищенню водогону с. Хотімля.

Висновок 8: вирігнили всі вищезазначені пропозиції включити до Проекту (л раї еі її і а 

проекту Плану СЕР .

Виступив : Гордієнко К.В., начальник загального відділу Старосалгівської селиіниоі 

ради, з проиозицією:

1. Доповнити пункт 4.2.2. Придбання веб-камер ляя коми ктгерів робітників

Старосалтівської селищної ради.
2. Доповнити пункт 2.1.3. ремонт водогону в с. Томахівка.
3. Доповнити пункт 1.1.1. Розіїїирепня послуг позаііікільїюїосвіги в с.Кирилівка.
4. Доповнити пункт 1.1.1. Перевантаження директора школи обов'язками, введения поса.ч 
заступника директора школи з навчально-виховної роботи, педагога-організатора. 

соціального педагога, помічника, інженера-електрика в Кирилівському ліцеї.
5. Доповнити пункт 1.1.1. Надання методичної підтримки щодо використапіія

спеціальних методів роботи з учнями, які мають труднощі з навчанням в с. Кирилівка.
6. Доповнити пункт 1.1.1. Створення га організація роботи наглядової ради в

Кирилівському ліцеї.
7. Доповнити пункт 2.2.6. Ремонт сходів в БК с. Кирилівка.
8. Доповнити пункт 2.2.6. Капітальний ремонт покрівлі ЗДО Колосок .
9. Доповнити пункт 1.1.1. Придбання комп'ютерів в ЗДО с. Випіпеве.
10. Доповнити пункт 1.1.1. Поліпшення системи освітлення в Хотімлянському ліцеї.
11. Доповнити пункт 2.2.6. Ремонт підлоги в початкових класах Гонтарівського ліцею.
12. Доповнити пункт 2.1.1. Провести реконструкцію тротуарів в с. 1 онтарівка

Висновок 9: вирішили всі зазначені вище пропозицію не вносити до Проекгу С тратеги іа 

проекту Плану СЕР .

Виступив; начальник відділу соціально-економічного розвитку та 

діяльності Дебеденко А.С. з пронозиніпо:

інвесгннніної



1. Доповнити пункт 4.1. Розробка стратегії структурних підрозділів Старосалтівської 
селищної ради.

2. Доповнити пункт 1.2. Капітальний ремонт амбулаторії в с. Гонтарівка.

3. Доповнити пункт 2.1.8. Облаштування місця відпочинку для людей похилого віку в с.
Гонтарівка. '

4. Доповнити пункт 1.1.1. Капітальний ремонт покрівлі ЗДО "Колосок"

5. Доповнити пункт 1.2.2. Забезпечення медичного закладу села Хотімля лікарем . 
працюючим на постійній основі

Висновок 10 : вирішили всі вищезазначені пропозиції включити до Проекту Страіеі ії га 
проекту Плану СЕР. . "

Виступав: Форов М.В, староста Зарічненського старостииського окуруїу з ироііозиїйпо

Доповнити пункт 2.2.5. Придбання для БК в с. Зарічне обладнання освітлення для сцени, 
театральні крісла, комплект апаратури, штори.

1. Доповнити пункт 1.1.1. Заснування конкурсу “Учень року".

2. Доповнити пункт 1.1.1. Забезпечення фіпаисуваииям гуртків для розвитку дігей. або
забезпечити транспортом фахівців. '

3. Доповнити пункт 1.2.1. Падання пільї' на оплату за харчування багатодітним сім'ям та 
зниження батьківської плати з 60% до 40% для сільської місцевост і
4. Доповнити пункт 4.1. Розробка правоустановчих документів для адміністративних 
будівель в громаді.

Висновок 11: вирішили всі вищезазначені пропозиції не включат и до Проекту Стратегії т а 
проекту Плану СЕР.

Виступила. Лисаченко С.П., ФОП, з пропозицісіо:

1. Доповнити пункт 2.1. Створення автобусного маршруту в ТІ'.
2. Доповнити пункт 1.2.2. Придбання флюорографу в медзаклад.

Доповнити пункт 1.2.2. Придбання мамографу в медзаклад.

Висновок 12 : вирішили всі вищезазначені пропозиції включити до Проекту Стратегії та 
проекту Плану СЕР. . '

Порядок денний вичерпано. Зауважень та пропозицій до ведення зборів не має.

Головуючий

Секретар засідання
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