
Україна 

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л № 13/2021 

ЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ  ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ 

 

від  26  серпня   2021 року                                                                              смт Старий Салтів  
 

Головуючий на засіданні  Старосалтівський селищний голова -голова виконкому Е.П.Коновалов 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету  Бурменко А.В. 
Всього членів :  26 

Присутніх членів виконавчого комітету – 18 чоловік  (список додається) 
СЛУХАЛИ: Селищний голова Коновалов Е.П.  про затвердження порядку денного. 

ВИСТУПИЛИ : член виконкому Нагорна М.С.    з пропозицією  доповнити порядок денний 
наступним  питанням : 

- Про надання неповнолітній Щиголевій Анастасії Іванівні,17.09.2004 року народження та 
малолітньому Щиголеву Валентину Івановичу  17.09.2010 року народження юридичного 
статусу дитини , позбавленої батьківського піклування.  
 ПРОПОЗИЦІЯ  : Голови виконкому Коновалова Е.П про затвердження порядку денного із 
запропонованими  членом виконкому змінами та доповненнями  .  

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -18 

         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
      

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й : 

 

1. Про роботу КП « Салтів водоканал»  у  І півріччі  2021 р. , звіт директора комунального 
підприємства. 
2.  Про роботу КП « Старосалтівська аварійно-рятувальна водолазна служба»  у  І півріччі  2021 
р. , звіт директора комунального підприємства. 
3. Про реалізацію Стратегії сталого розвитку  Старосалтівської територіальної громади на 2018-

2026 роки .  
4.  Про стан роботи зі зверненнями громадян   у  І півріччі   2021 року. 
5.  Про погодження ТОВ «ТАР» режиму роботи в селі Шестакове .  
Про розгляд звернень громадян   
6. Про розгляд звернення гр. Лозової Марини Миколаївни та гр. Корецької Тетяни Вікторівни 
про присвоєння поштової адреси  земельній ділянці на території КСП ім. Кірова , села 
Шестакове , Вовчанського району, Харківської області . 
7. Про розгляд звернення  гр. Печенізької Юлії Олександрівни про переведення нежитлового 
приміщення в житлове та розширення за рахунок цього приміщення житлової площі за адресою 
:  вулиця Культури, 1-А, кім. 3,4  (гуртожиток) в смт Старий Салтів , Чугуївського району, 
Харківської області . 
8.  Про розгляд звернення  гр. Гордієнко Надії Павлівни щодо впорядкування поштової адреси 
садовому будинку за адресою : вілиця Лужанський шлях ,15/26, с/т «Лужки» в смт Старий 
Салтів , Чугуївського району , Харківської області  на вулицю Лужанський Шлях , 26. 



9. Про розгляд звернення  гр. Третяк Тетяни Вікторівни , мешканки смт Старий Салтів вулиця 
Некрасова , 15/8  щодо надання їй матеріальної допомоги на поховання доньки Третяк 
Мірослави Сергіївни.  
10.  Про розгляд звернення гр.  Гордієнко Наталі Анатоліївни  щодо  надання їй одноразової 
матеріальної допомоги на лікування. 
11. Про розгляд звернення гр.  Манька Миколи Семеновича  щодо надання йому  одноразової 
матеріальної допомоги на лікування. 
12. Про розгляд звернення гр.  Неко Тетяни Олександрівни   щодо надання їй одноразової 
матеріальної допомоги на лікування. 
13. Про розгляд звернення гр.  Погорєлової Людмили Віталіївни    щодо надання їй одноразової 
матеріальної допомоги на лікування. 
14. Про розгляд звернення гр. Сєрого Сергія Григоровича  щодо надання йому  матеріальної 
допомоги як учаснику бойових дій. 
15. Про розгляд звернення гр. Бочкова Валерія Васильовича   щодо надання йому  матеріальної 
допомоги як учаснику бойових дій. 
16.  Про розгляд звернення гр. Скорика Володимира Володимировича щодо надання йому  
матеріальної допомоги як учаснику бойових дій. 
17.  Про розгляд звернення гр. Скорика Дениса Володимировича щодо надання йому  
матеріальної допомоги як учаснику бойових дій. 
18.  Про розгляд звернення гр. Апостола Віктора Григоровича  щодо надання йому  матеріальної 
допомоги як учаснику бойових дій. 
19.   Про розгляд звернення гр. Шевченка Віктора Ігоревича   щодо надання йому  матеріальної 
допомоги як учаснику бойових дій. 
20   Про розгляд звернення гр. Берченка Миколи Васильовича    щодо надання йому  
матеріальної допомоги як учаснику ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. 
21. Про розгляд звернення гр. Гордієнко Олесі Вадимівни  про зарахування її  із сім’єю на 
квартирний облік при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради для поліпшення 
житлових . 
22. Про розгляд звернення гр. Байдик Ліни Петрівни  про зарахування її із сім’єю на квартирний 
облік при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради для поліпшення житлових 
умов. 
23. Про розгляд звернення гр.  Кравченко Катерини Романівни  про зарахування її на 
квартирний облік при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради для поліпшення 
житлових умов. 
Різне  
24. Про розгляд листа Директора КНП «Старосалтівський ЦПМСД»  Оксани СИТНИК щодо 
присвоєння статусу службової квартири № 1 в будинку 14 по вул. Миру  в селі Хотімля , 
Чугуївського району , Харківської області . 
25. Про розгляд депутатського звернення від Супруна Романа Олеговича щодо включення його 
до складу постійно діючих комісій при виконкомі Старосалтівської селищної ради.     
26. Про надання неповнолітній Щиголевій Анастасії Іванівні,17.09.2004 року народження та 
малолітньому Щиголеву Валентину Івановичу  17.09.2010 року народження юридичного 
статусу дитини , позбавленої батьківського піклування 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 
 

 

1. СЛУХАЛИ:  Звіт  керівника ( Дюкова Г.В.) про роботу КП «Салтів водоканал» за І півріччя  
2021 року , затвердження плану роботи комунального підприємства . 
ПРОПОЗИЦІЯ:  
   Звіт  директора КП «Салтів водоканал»  Дюкова Г.В.   про роботу КП «Салтів 
водоканал»  за І півріччя   2021 року  Старосалтівської селищної ради  взяти до відома.       
             Загальному відділу (Гордієнко К.В. ) розмістити дане рішення на офіційному сайті 
Старосалтівської селищної  ради.   



      Контроль за виконанням даного рішення покласти селищного голову (Коновалов Е.П.) . 
  

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -18  

         «ПРОТИ» - 0 

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

   

2. СЛУХАЛИ: Звіт директора КП « Старосалтівська аварійно-рятувальна водолазна служба»  
Мариніна Ю.В   про роботу КП  « Старосалтівська аварійно-рятувальна водолазна служба» за І 
півріччя   2021 року.   

ПРОПОЗИЦІЯ:    
           Звіт директора КП  Мариніна Ю.В   про роботу КП  « Старосалтівська аварійно-

рятувальна водолазна служба»  за І півріччя 2021 року  Старосалтівської селищної ради  взяти 
до відома .       
            Загальному відділу (Гордієнко К.В. ) розмістити дане рішення на офіційному сайті 
Старосалтівської селищної  ради.   
            Контроль за виконанням даного рішення покласти селищного голову (Коновалов Е.П.) . 
 

 ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» - 18 

         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
  

 

3. СЛУХАЛИ: Голову виконкому Коновалова Е.П. про стан реалізації  Стратегії сталого 
розвитку Старосалтівської територіальної громади на період 2018-2026 роки. 
 

ПРОПОЗИЦІЯ:   Моніторинговий звіт про стан реалізації  Стратегії сталого розвитку 
Старосалтівської територіальної громади   на період 2018-2026 роки взяти до відома  .  
 Робочій групі з управління реалізацію Стратегії сталого розвитку Старосалтівської 
територіальної громади  на період 2018-2026 роки  (Коновалов Е.П.) : 
-  провести  наступний моніторинг виконання заходів детального Плану Стратегії  в  січні  2022  
року; 
-  до 30.09.2021 року внести зміни до Плану заходів з управління реалізації Стратегії .  
            Загальному відділу (Гордієнко К.В. ) розмістити дане рішення на офіційному сайті 
Старосалтівської селищної  ради.   
             Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з 
питань діяльності виконавчих органів  ради  (Штрикун Л.І.) . 
 

 ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» - 18  

         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
    

4. СЛУХАЛИ: звіт начальника загального відділу Гордієнка Г.В. про стан роботи зі 
зверненнями громадян за  І півріччя  2021 року. 

ПРОПОЗИЦІЯ:   Звіт  начальника загального відділу (Гордієнка Г.В.) про стан роботи зі 
зверненнями громадян за І перше півріччя 2021 року взяти до відома (додається).  
 Начальнику загального відділу (Гордієнко Г.В.)  провести наступний аналіз роботи зі 
зверненнями громадян за підсумками роботи за  2021 рік .  
            Загальному відділу (Гордієнко К.В. ) розмістити дане рішення на офіційному сайті 
Старосалтівської селищної  ради.   



     Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами (секретаря) 
виконавчого комітету  селищної ради Бурменка А.В. 
   

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» - 18 

         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

5. СЛУХАЛИ:  Голову виконкому Коновалова Е.П. про погодження ТОВ «ТАР» режиму роботи 
в селі Шестакове. Розглянувши лист директора ТОВ «ТАР» Богачова В.В. про погодження 
цілодобового режиму роботи  без перерви та вихідних днів, у торговельному магазині 
«ПОСАД» , що знаходиться за адресою : Харківська область , село Шестакове , вулиця Гуліївка 
, будинок 75 а, який ТОВ «ТАР» орендує у ТОВ «ВВКР» за договором суборенди об’єкта 
нерухомості  від 03.08.2021 року № 983, виконавчий комітет дійшов висновку що, для 
прийняття об’єктивного  рішення ТОВ «ТАР» не надало копію договору між власником 
вищезазначеної будівлі та орендарем ТОВ «ВВКР», також в  копії Акту передавання-приймання  
до Договору суборенди об’єкта нерухомості № 983 від 03.08.2021 року  зазначена дата 28 
серпня 2021 року , яка на час прийняття рішення виконкомом ще не наступила .  
ПРОПОЗИЦІЯ:  

          Відмовити ТОВ «ТАР»  в погодження цілодобового режиму роботи  без перерви та 
вихідних днів, у торговельному магазині «ПОСАД» , що знаходиться за адресою : Харківська 
область , село Шестакове , вулиця Гуліївка , будинок 75 а,  у зв’язку з подачею неповного пакету 
документів .  
           Рекомендувати ТОВ «ТАР» для вирішення вищезазначеного питання  звернутися за 
роз’ясненнями до юридичного відділу Старосалтівської селищної ради . 
          Загальному відділу (Гордієнко К.В. ) розмістити дане рішення на офіційному сайті 
Старосалтівської селищної  ради , та надати відповідь суб’єкту звернення .   
          Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з 
питань діяльності виконавчих органів  ради   ( Штрикун Л.І.) . 
   

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» - 18 

         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

6 . СЛУХАЛИ:  Голову виконкому Коновалова Е.П. про розгляд звернення гр. Лозової Марини 
Миколаївни та гр. Корецької Тетяни Вікторівни про присвоєння поштової адреси  земельній 
ділянці на території КСП ім. Кірова, села Шестакове, Вовчанського району, Харківської області. 
               Розглянувши вищезазначене звернення виконавчий комітет дійшов висновку  ,   що  
відповідно до пункту 1 Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України № 137 від 21.06.2019  року «Про затвердження Переліку 
об’єктів будівництва та об’єктів нерухомого майна, яким не присвоюється адреса об’єкта 
будівництва, об’єкта нерухомого майна», земельним  ділянкам - об’єктам нерухомого майна,  не 
присвоюється адреса об’єкта нерухомого майна. 
 

ПРОПОЗИЦІЯ:  Відмовити  в присвоєнні поштової адреси земельній ділянці за адресою: 
територія ксп ім. Кірова, с. Шестакове Вовчанського району Харківської області розміром 7,96 
га. 
 Зверенння  гр. Лозової Марини Миколаївни та гр. Корецької Тетяни Вікторівни вхід. № 
192 від 27.07. 2021 року  направити на додатковий розгляд   в відділ земельних ресурсів, 
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури  (Маймулін М.С.) для 
вирішення питання про присвоєння номеру земельної часці/паю, яка розташована за адресою 
зазначеною в пункті 1 цього Рішення виконкому.     



           Загальному відділу селищної ради (Гордієнко К.В.) оприлюднити дане рішення на 
офіційному сайті Старосалтівської селищної ради та надати відповідь заявникам  . 
            Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами (секретаря) 
виконавчого комітету селищної ради Бурменко А.В. 
 

ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 18 

         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно. 
 

7.  СЛУХАЛИ:  Голову виконкому Коновалова Е.П. про розгляд звернення  гр. Печенізької Юлії 
Олександрівни про переведення нежитлового приміщення в житлове та розширення за рахунок 
цього приміщення житлової площі за адресою :  вулиця Культури, 1-А, кім. 3,4  (гуртожиток) в 
смт Старий Салтів , Чугуївського району, Харківської області.  Розглянувши заяву гр. 
Печенізької Юлії Олександрівни,  виконавчий комітет дійшов висновку  , що відповідно до 
частини третьої статті 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та 
Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України № 289 від 06.11.2017  року «Про затвердження Переліку об’єктів 
будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються», 
переведення нежитлового приміщення в житлове, це реконструкція об’єкта будівництва без 
зміни зовнішніх геометричних розмірів у плані. Реконструкція об’єкта будівництва 
(переведення нежитлового приміщення в житлове) здійснюється шляхом: отримання 
містобудівних умов та обмежень; розробки проекту реконструкції ; отримання повідомлення 
про початок виконання будівельних робіт (реконструкції); введення в експлуатацію об’єкта 
будівництва (реконструкції).  
 

ПРОПОЗИЦІЯ:  Відмовити  гр. Печеніжській Юлії Олександрівні в переведенні нежитлового 
приміщення в житлове та розширення за рахунок цього приміщення житлової площі за адресою: 
вулиця Культури, 1-А, кім. 3,4 (гуртожиток) в смт Старий Салтів на території Старосалтівської 
селищної ради Чугуївського району Харківської області,   у зв’язку з відсутністю для цього 
законних підстав.  
              Загальному відділу селищної ради (Гордієнко К.В.) оприлюднити дане рішення на 
офіційному сайті Старосалтівської селищної ради та надати відповідь заявнику  . 
             Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами (секретаря) 
виконавчого комітету селищної ради Бурменко А.В. 
ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 14 

         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 4 ( Лисаченко С.П., Курсачова Г.С., Глазунова І.М., 
Штрикун Л.І. )  
ВИРІШИЛИ рішення прийнято більшістю голосів . 
 

8. СЛУХАЛИ: Голову виконкому Коновалова Е.П. про розгляд звернення  гр. Гордієнко Надії 
Павлівни щодо впорядкування поштової адреси садовому будинку за адресою : вулиця 
Лужанський шлях ,15/26, с/т «Лужки» в смт Старий Салтів , Чугуївського району , Харківської 
області  на вулицю Лужанський Шлях , 26. Розглянувши заяву гр. Гордієнко Надії Павлівни 
виконавчий комітет Старосалтівської селищної ради згідно  «Тимчасовому порядку реалізації 
експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого 
майна», що затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 367 від 27 березня 2019 р,  
вважає за не  можливим присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна садовому 
будинку, з огляду на те що в наданому пакеті документів про  впорядкування поштової адреси 
за вказаною адресою , відсутній  лист-погодження Комунального підприємства «Вовчанське 
бюро технічної інвентаризації » щодо відсутності в архіві адреси що впорядковується. 



ПРОПОЗИЦІЯ: Відмовити гр. Гордієнко Надії Павлівни в  упорядкуванні поштової адреси 
садовому будинку за адресою: вул. Лужанський Шлях, 15/26, с/т «Лужки» в смт Старий Салтів 
Чугуївського району Харківської області на вул. Лужанський Шлях, 26, 
                       Загальному відділу селищної ради (Гордієнко К.В.) оприлюднити дане рішення на 
офіційному сайті Старосалтівської селищної ради та надати відповідь заявнику  . 
                        Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 
(секретаря) виконавчого комітету селищної ради Бурменко А.В.  
   

ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 18 

         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно. 
 

9. СЛУХАЛИ: Голову виконкому Коновалова Е.П. про розгляд звернення  гр. Третяк Тетяни 
Вікторівни , мешканки смт Старий Салтів вулиця Некрасова , 15/8  щодо надання їй 
матеріальної допомоги на поховання її малолітньої доньки Третяк Мірослави Сергіївни , 
мешканки селища Старий Салтів ,  Чугуївського  району, Харківської області, яку вона поховала 
за власні кошти та яка на момент смерті не  могла за віком  ніде працювати,  та  отримувати 
соціальні виплати по безробіттю. Виконавчий комітет дійшов висновку,   що  на підставі  
«Комплексної Програми соціального захисту населення Старосалтівської селищної ради на 
період  2021 -2023 роки» затвердженої рішенням від 15 грудня 2020 року ІII сесії 
Старосалтівської селищної ради VIIІ скликання» заявниця має право на таку допомогу . 
 

 ПРОПОЗИЦІЯ:  
                    Надати матеріальну допомогу гр. Третяк Тетяні Вікторівни на поховання доньки 
Третяк Мірослави Сергіївни у розмірі – 1000,00 (одна тисяча ) гривень.  
                    Відділу бухгалтерського обліку Старосалтівської селищної ради  (Дюкова Т.Л. ) 
провести перерахування коштів при наявності лімітів. 

                     Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову. 

   

ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 18  

         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно. 
 

 

10. СЛУХАЛИ: Голову виконкому Коновалова Е.П. про розгляд звернення гр.  Гордієнко Наталі 
Анатоліївни  щодо  надання їй одноразової матеріальної допомоги на лікування. Виконавчий 
комітет Старосалтівської селищної ради відзначає, що гр-ка  Гордієнко Наталя Анатоліївна   
звернулась за отриманням  матеріальної допомоги на лікування та реабілітацію  після 
перенесеної хвороби, що підтверджується  випискою із медичної карти стаціонарного хворого 
№ 14732 Комунального  некомерційного підприємства      « Міська клінічна багатопрофільна 
лікарні № 17 » Харківської міської ради ,  також  згідно  довідки  № 1332 від 21.07.2021 року 
проживає одна.  Виконавчий комітет дійшов висновку, що  на підставі  «Комплексної Програми 
соціального захисту населення Старосалтівської селищної ради на період  2021 -2023 роки» 
затвердженої рішенням від 15 грудня 2020 року ІII сесії Старосалтівської селищної ради VIIІ 
скликання» заявниця має право на таку допомогу 1 раз на рік  . 
 

 ПРОПОЗИЦІЯ: . Надати одноразову матеріальну допомогу на лікування: 
гр – ці   Гордієнко Наталі Анатоліївні   у розмірі –  1000,00 ( одна   тисяча) гривень.  
 



 Відділу соціального-захисту населення Старосалтівської селищної  ради (Цибуковська 
Н.О.)  провести перерахування коштів  при наявності лімітів. 
  Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову  (Коновалов Е.П.) . 
   

ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 18  

         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно. 
 

 

11. СЛУХАЛИ : Голову виконкому Коновалова Е.П. про розгляд звернення гр. Манька Миколи 
Семеновича мешканця села  Середівка , вулиця Шевченка,  будинок 10 про надання йому  
одноразової матеріальної допомоги на лікування, виконавчий комітет Старосалтівської 
селищної ради відзначає, що гр.  Манько Микола Семенович звернувся за отриманням  
матеріальної допомоги на лікування та реабілітацію,  що підтверджується  випискою із медичної 
карти стаціонарного хворого № 9.7423 Комунального  некомерційного підприємства 
Харківської обласної ради                      « Обласна клінічна лікарня – Нейрохірургічне відділення  
№ 1 » ,  також  згідно  акту  складеного старостою округу потребує матеріальної допомоги  на 
лікування .  Заявник у своєму звернені зазначив, що відкрити банківський рахунок для 
отримання соціальної допомоги він не взмозі , тому  кошти просить перерахувати на 
банківський рахунок  своєї сестри  Черченко Ольги Семенівни , яка теж додала свою заяву про 
отримання допомоги на лікування  Манька Миколи Семеновича.    Виконавчий комітет дійшов 
висновку, що  на підставі  «Комплексної Програми соціального захисту населення 
Старосалтівської селищної ради на період  2021 -2023 роки» затвердженої рішенням від 15 
грудня 2020 року ІII сесії Старосалтівської селищної ради VIIІ скликання» заявник має право на 
таку допомогу 1 раз на рік  . 
 

 ПРОПОЗИЦІЯ:  Надати одноразову матеріальну допомогу на лікування Манька Миколи 
Семеновича : 
гр – ці   Черченко  Ользі Семенівні    у розмірі –  1000,00 ( одна   тисяча) гривень.  

 Відділу соціального-захисту населення Старосалтівської селищної  ради (Цибуковська 
Н.О.)  провести перерахування коштів  при наявності лімітів. 
  Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову  (Коновалов Е.П.) . 
 

ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 18 
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно. 
 

12. СЛУХАЛИ:  Голову виконкому Коновалова Е.П. про  розгляд звернення гр. Неко Тетяни 
Олександрівни мешканки   смт Старий Салтів, вулиця Лісна , будинок 9 ,  квартира 4 про 
надання їй одноразової матеріальної допомоги на лікування, виконавчий комітет 
Старосалтівської селищної ради відзначає, що гр-ка Неко Тетяна Олександрівна  звернулась за 
отриманням  матеріальної допомоги на лікування та реабілітацію  після перенесеної хірургічної 
операції , що підтверджується  випискою із медичної карти стаціонарного хворого № 9.6464 
Комунального  некомерційного підприємства Харківської обласної ради  « Обласна клінічна 
лікарня»,  також  згідно акту складеного депутатом округу  потребує матеріальної допомоги .  
Виконавчий комітет дійшов висновку, що  на підставі  «Комплексної Програми соціального 
захисту населення Старосалтівської селищної ради на період  2021 -2023 роки» затвердженої 
рішенням від 15 грудня 2020 року ІII сесії Старосалтівської селищної ради VIIІ скликання» 
заявниця має право на таку допомогу 1 раз на рік  . 



ПРОПОЗИЦІЯ :  Надати одноразову матеріальну допомогу на лікування: 
гр – ці   Неко Тетяні Олександрівні  у розмірі –  3000,00 ( три  тисячі) гривень.  
 Відділу соціального-захисту населення Старосалтівської селищної  ради (Цибуковська 
Н.О.)  провести перерахування коштів  при наявності лімітів. 
  Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову  (Коновалов Е.П.) . 
 

ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 18 

         «ПРОТИ» - 0   

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно  . 
 

13. СЛУХАЛИ :  Голову виконкому Коновалова Е.П. про  розгляд звернення гр. Погорєлової 
Людмили Віталіївни мешканки   села Хотімля , вулиця Єсеніна  , будинок 9 ,  квартира 5 про 
надання їй одноразової матеріальної допомоги на лікування, виконавчий комітет 
Старосалтівської селищної ради відзначає, що гр-ка Погорєлової Людмила Віталіївна  
звернулась за отриманням  матеріальної допомоги на лікування та реабілітацію після тривалої 
хвороби  , що підтверджується  випискою із медичної карти стаціонарного хворого № 3012 
Комунального  некомерційного підприємства Харківської обласної ради  « Обласна клінічна 
травматологічна  лікарня»,  також відповідно  до  акту складеного старостою округу  потребує 
матеріальної допомоги .  Виконавчий комітет дійшов висновку, що  на підставі  «Комплексної 
Програми соціального захисту населення Старосалтівської селищної ради на період  2021 -2023 

роки» затвердженої рішенням від 15 грудня 2020 року ІII сесії Старосалтівської селищної ради 
VIIІ скликання» заявниця має право на таку допомогу 1 раз на рік  . 
 

ПРОПОЗИЦІЯ :  Надати одноразову матеріальну допомогу на лікування: 
гр – ці   Погорєловій Людмилі Віталіївні у розмірі –  1000,00 ( одна тисяча) гривень.  
 Відділу соціального-захисту населення Старосалтівської селищної  ради (Цибуковська 
Н.О.)  провести перерахування коштів  при наявності лімітів. 
  Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову  (Коновалов Е.П.) . 
 

ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» -18 

         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно. 
 

14. СЛУХАЛИ :  Голову виконкому Коновалова Е.П. про  розгляд звернення  гр. Сєрого Сергія 
Григоровича, 05.02.1979 року народження, зареєстрованого в  смт Старий Салтів  ,  вул.  Східна, 
будинок 3, квартира 12 на території Старосалтівської територіальної громади щодо надання 
йому матеріальної допомоги як учаснику бойових дій . Виконавчий комітет дійшов висновку, 
що  на підставі  «Комплексної Програми соціального захисту населення Старосалтівської 
селищної ради на період  2021 -2023 роки» затвердженої рішенням від 15 грудня 2020 року ІII 
сесії Старосалтівської селищної ради VIIІ скликання» заявник має право на таку допомогу 1 раз 
на рік  . 
ПРОПОЗИЦІЯ : Надати гр.  Сєрому Сергію Григоровичу матеріальну допомогу  як учаснику 
бойових дій в  розмірі 1000,00 (одна тисяча ) гривень . 
                              Відділу соціального-захисту населення Старосалтівської селищної  ради 
(Цибуковська Н.О.)  провести перерахування коштів  при наявності лімітів. 
                              Контроль за виконанням рішення  залишити за селищним головою (Коновалов 
Е.П.) . 
 ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 18 

         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  



 

15. СЛУХАЛИ :  Голову виконкому Коновалова Е.П. про  розгляд звернення гр. Бочкова 
Валерія Васильовича , 05.03.1969 року народження, зареєстрованого в  село Хотімля,  вул.  
Новоселівська , будинок 45 на території Старосалтівської територіальної громади  щодо 
надання йому матеріальної допомоги як учаснику бойових дій . Виконавчий комітет дійшов 
висновку, що  на підставі  «Комплексної Програми соціального захисту населення 
Старосалтівської селищної ради на період  2021 -2023 роки» затвердженої рішенням від 15 
грудня 2020 року ІII сесії Старосалтівської селищної ради VIIІ скликання» заявник має право на 
таку допомогу 1 раз на рік  . 
ПРОПОЗИЦІЯ :  
             Надати гр. Бочкову Валерію Васильовичу   матеріальну допомогу  як учаснику бойових 
дій в  розмірі 1000,00 (одна тисяча ) гривень . 
             Відділу соціального-захисту населення Старосалтівської селищної  ради (Цибуковська 
Н.О.)  провести перерахування коштів  при наявності лімітів. 
             Контроль за виконанням рішення  залишити за селищним головою (Коновалов Е.П.) . 
 

ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 18 

         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно. 
 

16. СЛУХАЛИ: Голову виконкому Коновалова Е.П. про розгляд звернення гр – на Скорика 
Володимира Володимировича , 01.08.1990 року народження, зареєстрованого в  село Хотімля,  
вул.  Широка, будинок 17 на території Старосалтівської територіальної громади ,  про надання 
йому матеріальної допомоги, як учаснику бойових дій.  Відзначив що вивчивши додані  до заяви  
документи, на підставі «Комплексної Програми соціального захисту населення Старосалтівської 
селищної ради на період  2021 -2023 роки » із змінами,  така  матеріальна допомога надається  
один раз на рік  . 
ПРОПОЗИЦІЯ:  
             Надати гр.  Скорику Володимиру Володимировичу   матеріальну допомогу  як учаснику 

бойових дій в  розмірі 1000,00 (одна тисяча ) гривень . 
            Відділу соціального-захисту населення Старосалтівської селищної  ради (Цибуковська 
Н.О.)  провести перерахування коштів  при наявності лімітів. 

            Контроль за виконанням рішення  залишити за селищним головою (Коновалов Е.П.) . 
 

ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 18 

         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно. 
 

17 СЛУХАЛИ: Голову виконкому Коновалова Е.П. про розгляд звернення гр – на Скорика 
Дениса Володимировича  , 27.12.1991 року народження, зареєстрованого в  село Хотімля,  вул.  
Широка  , будинок 17 на території Старосалтівської територіальної громади   ,  про надання 
йому матеріальної допомоги , як учаснику бойових дій  . Відзначив що вивчивши додані  до 
заяви  документи , на підставі   «Комплексної Програми соціального захисту населення 
Старосалтівської селищної ради на період  2021 -2023 роки » із змінами,  така  матеріальна 
допомога надається  один раз на рік  . 
 

ПРОПОЗИЦІЯ: Надати гр.  Скорику Денису  Володимировичу   матеріальну допомогу  як 
учаснику бойових дій в  розмірі 1000,00 (одна тисяча ) гривень . 
                  Відділу соціального-захисту населення Старосалтівської селищної  ради 
(Цибуковська Н.О.)  провести перерахування коштів  при наявності лімітів. 
                  Контроль за виконанням рішення  залишити за селищним головою (Коновалов Е.П.) . 
         



 

ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 18 

         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно. 
 

18.  СЛУХАЛИ:   Голову виконкому Коновалова Е.П. про розгляд звернення гр –на  Апостола 
Віктора Григоровича , 08.02.1967 року народження, зареєстрованого в  село Гонтарівка ,  вул.  
Дмитрівська , будинок 65 на території Старосалтівської територіальної громади  про надання 
йому матеріальної допомоги, як учаснику бойових дій  . Відзначив що вивчивши додані  до 
заяви  документи , на підставі   «Комплексної Програми соціального захисту населення 
Старосалтівської селищної ради на період  2021 -2023 роки » із змінами,  така  матеріальна 
допомога надається  один раз на рік  . 
ПРОПОЗИЦІЯ:  
         Надати гр.  Апостолу Віктору Григоровичу матеріальну допомогу  як учаснику бойових 
дій в  розмірі 1000,00 (одна тисяча ) гривень . 
          Відділу соціального-захисту населення Старосалтівської селищної  ради (Цибуковська 
Н.О.)  провести перерахування коштів  при наявності лімітів. 
          Контроль за виконанням рішення  залишити за селищним головою (Коновалов Е.П.) . 
ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 18 

         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно. 
 

19. СЛУХАЛИ: Голову виконкому Коновалова Е.П. про розгляд звернення гр –на Шевченка 
Віктора Ігоревича, 28.08.1965 року народження, зареєстрованого в  смт Старий Салтів ,  вул.  
Семенова   , будинок 32   на території Старосалтівської територіальної громади  про надання 
йому матеріальної допомоги, як учаснику бойових дій  . Відзначив що вивчивши додані  до 
заяви  документи , на підставі   «Комплексної Програми соціального захисту населення 
Старосалтівської селищної ради на період  2021 -2023 роки » із змінами,  така  матеріальна 
допомога надається  один раз на рік  . 
ПРОПОЗИЦІЯ:  Надати гр.  Шевченку Віктору Ігоревичу матеріальну допомогу  як учаснику 

бойових дій в  розмірі 1000,00 (одна тисяча ) гривень . 
         Відділу соціального-захисту населення Старосалтівської селищної  ради (Цибуковська 
Н.О.)  провести перерахування коштів  при наявності лімітів. 

         Контроль за виконанням рішення  залишити за селищним головою (Коновалов Е.П.) . 
 

ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 18 

         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно. 
        

20. СЛУХАЛИ: Голову виконкому Коновалова Е.П. про розгляд звернення гр. Берченка Миколи 
Васильовича   , 11.10.1953 року народження, зареєстрованого в  селі Шестакове  ,  вул.  Гуліївка    
, будинок 72  на території Старосалтівської територіальної громади про надання йому 
матеріальної допомоги, як учаснику ліквідації аварії на Чорнобильскій АЕС  . Відзначив що 
вивчивши додані  до заяви  документи , на підставі   «Комплексної Програми соціального 
захисту населення Старосалтівської селищної ради на період  2021 -2023 роки » із змінами,  така  
матеріальна допомога надається  один раз на рік  . 
 

 ПРОПОЗИЦІЯ:  
                 Надати гр.  Берченку  Миколі Васильовичу  матеріальну допомогу  як учаснику 
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС  в  розмірі 1000,00 (одна тисяча ) гривень . 



                  Відділу соціального-захисту населення Старосалтівської селищної  ради 
(Цибуковська Н.О.)  провести перерахування коштів  при наявності лімітів. 
                   Контроль за виконанням рішення  залишити за селищним головою (Коновалов Е.П.) . 
 

ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 18 

         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно. 
        

21. СЛУХАЛИ: Голову виконкому Коновалова Е.П. про розгляд звернення гр. Гордієнко Олесі 
Вадимівни, щодо зарахування її із сім’єю  на квартирний облік громадян, що потребують 
поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради. 

ВИСТУПИЛА : член виконкому Ситник О.В. про те , що заявник не надала повного пакету 
документів, який передбачено нормами Житлового Кодексу України,  Положенням  про 
квартирний облік при  виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради, затвердженого 
рішенням виконавчого комітету № 48 від 17.04.2019 року, та довела висновки  відповідної 
комісії . 
ПРОПОЗИЦІЯ:  Перенести на  чергове засідання  виконавчого комітету   розгляд  питання  
гр.  Гордієнко Олесі Вадимівни   про  зарахування її   із сім’єю на квартирний облік громадян, 
що потребують поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті Старосалтівської  селищної 
ради  .  
                  Рекомендувати гр. Гордієнко Олесі Вадимівні звернутися за роз’ясненнями по 
вирішенню зазначеного питання до юридичного відділу  селищної ради,  та надати  на чергове 
засідання виконавчого комітету повний пакет документів . 
                 Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами (секретаря) 
виконавчого комітету селищної ради Бурменка А.В.. 
 

ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 18 

         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно. 
        

22. СЛУХАЛИ:  Голову виконкому Коновалова Е.П. про розгляд звернення гр – ки  Байдик Ліни 
Петрівни, щодо зарахування  її  на квартирний облік громадян, що потребують поліпшення 
житлових умов у виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради. 

 ВИСПУПИЛА : член виконкому Ситник О.В. – зазначила , що заявник  гр. Байдик Л.П. 
01.05.1981  року народження, має багатодітну родину  та  постійно проживає і зареєстрована на 
території Старосалтівської територіальної громади, та довела позитивні висновки  постійно-

діючої громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Старосалтівської 
селищної ради. 

ПРОПОЗИЦІЯ: Громадянку гр. Байдик Ліну Петрівну , 01.05.1981 р.н.,  яка мешкає в смт 
Старий Салтів  по вулиці Лісна у будинку 9/8  та зареєстрована  в смт Старий Салтів,  вул. 
Сонячна, будинок 3 б поставити на квартирний облік при виконавчому комітеті 
Старосалтівської селищної ради  зі складом сім’ї: 
донька – Євтушок Єлизавета Володимирівна , 23.04.2020 року народження,   
син  –  Байдик Богдан Сергійович, 28.09.2004  року народження,  
син – Байдик Максим Сергійович  , 27.05.2009  року народження,  
                   Внести  громадянку гр. Байдик Ліну Петрівну до загального  списку квартирної 
черги при виконавчому комітету Старосалтівської селищної ради № 13, в списку з правом 
першочергового отримання житла № 6. 
                     Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову Коновалова Е.П.  
 

ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 18 

         «ПРОТИ» - 0 



         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно. 
        

23. СЛУХАЛИ: Голову виконкому Коновалова Е.П. про розгляд звернення гр. Кравченко 
Катерині  Романівни, щодо зарахування її на квартирний облік громадян, що потребують 
поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради. 

ВИСПУПИЛА: член виконкому Ситник О.В. – зазначила   що заявниця  має статус дитини 

позбавленої батьківського піклування, відповідно до розпорядження  Вовчанської 
райдержадміністрації  від 14.02.2014 року № 71  за нею вже закріплено житло на праві 
користування  в  селі Зарічне, вулиця Гагаріна , будинок 34, Харківської області , та довела 
висновки профільної комісії . 
 

ПРОПОЗИЦІЯ: Відмовити  гр. Кравченко Катерині Романівни щодо зарахування її на 
квартирний облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті 
Старосалтівської  селищної ради  .  
                            Загальному відділу селищної ради (Гордієнко К.В.) оприлюднити дане рішення 
на офіційному сайті Старосалтівської селищної ради та надати відповідь заявнику   
                             Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами (секретаря) 
виконавчого комітету селищної ради Бурменка А.В.. 
  

ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 18 

         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно. 
 

 24. СЛУХАЛИ: Голову виконкому Коновалова Е.П. про розгляд листа директора КНП 
«Старосалтівський ЦПМСД»  Оксани СИТНИК щодо присвоєння статусу службової квартири 
№ 1 в будинку 14 по вул. Миру  в селі Хотімля , Чугуївського району , Харківської області  з 
цільовим призначенням – для забезпечення  житлом медичних працівників КПН 
«Старосалтівський ЦПМСД» .  
 

ПРОПОЗИЦІЯ: Присвоїти статус службової квартири № 1 в будинку 14 по вулиці Миру , в селі 
Хотімля , Чугуївського району , Харківської області з цільовим призначенням  – для 
забезпечення  житлом медичних працівників  КПН «Старосалтівський ЦПМСД»  .  
                         Загальному відділу селищної ради (Гордієнко К.В.) оприлюднити дане рішення 
на офіційному сайті Старосалтівської селищної ради та надати відповідь суб’єкту звернення .   
                         Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами (секретаря) 
виконавчого комітету селищної ради Бурменка А.В..   
  

ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 18 

         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно. 
       

25. СЛУХАЛИ: Голову виконкому Коновалова Е.П. про розгляд депутатського звернення гр.  
Супруна Романа Олеговича щодо включення його до складу постійно діючих комісій при 
виконкомі Старосалтівської селищної ради. 
ПРОПОЗИЦІЯ:  Юридичному відділу селищної ради (Волоснику В.І.)  надати правову 
оцінку діям пов’язаним із перебуванням депутата місцевої ради у складі  її виконавчого 
комітету, тендерного комітету  та конкурсній комісії  з проведення іспиту на заміщення 
вакантних посад селищної ради  та надати відповідь суб’єкту звернення .  
 Селищному голові (Коновалову Е.П.) включити депутата селищної ради Супруна Романа 
Олеговича до складу  організаційного комітету  щорічного молодіжного конкурсу «Молода 
людина року»  та  до складу комісії з питань «Бюджету участі» . 



 Селищному голові (Коновалов Е.П.)  у вересні 2021 року додати  до порядку денного 
чергової сесії питання включення до складу комісії  по визначенню кандидатури та присвоєнню 
звання  «Почесний громадянин Старосалтівської територіальної громади» депутата селищної 
ради Супруна Романа Олеговича  . 
  Загальному відділу селищної ради (Гордієнко К.В.) оприлюднити дане рішення на 
офіційному сайті Старосалтівської селищної ради та надати відповідь суб’єкту звернення .   
              Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету селищної ради Бурменка А.В..  
ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 18 

         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

                               ВИРІШИЛИ рішення прийнято більшістю голосів  
       

26. СЛУХАЛИ:  Голову виконкому  Коновалова Е.П.  про надання неповнолітній Щиголевій 
Анастасії Іванівні, 17.09.2004 року народження та малолітньому Щиголеву Валентину 
Івановичу, 17.09.2010 року народження юридичного статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування. 

ВИСТУПИЛА :  член виконкому Нагорна М.С. – зазначила , що відповідно до підпункту „б” 
пункту 4 частини першої статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 
статей 1, 5, Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, пунктів 21, 22, 24 
постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 „Питання діяльності органів опіки 
та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, на підставі рішення Вовчанського 
районного суду по справі № 617/54/21, провадження № 2/617/230/21 про відібрання дитини від 
матері без позбавлення батьківських прав, встановлення опіки та стягнення аліментів з гр. 
Щиголевої Марії Олександрівни, 05.07.1984 року народження, за поданням служби у справах 
дітей виконавчого комітету Старосалтівської селищної ради від 25.08.2021 року № 01-27/257 

про надання неповнолітній Щиголевій Анастасії Іванівні, 17.09.2004 року народження та 
малолітньому Щиголеву Валентину Івановичу, 17.09.2010 року народження юридичного 
статусу дитини, позбавленої батьківського піклування та відповідно до рішення комісії з питань 
захисту прав дитини від 25.08.2021 року № 1 та діючи в інтересах малолітніх дітей  
запропоновано виконавчому  комітету Старосалтівської селищної ради  вирішити це питання 
позитивно  
ПРОПОЗИЦІЯ:  Надати неповнолітній Щиголевій Анастасії Іванівні, 17.09.2004 року 
народження  та малолітньому Щиголеву Валентину Івановичу , 17.09.2010 року народження 
юридичного статусу дитини, позбавленої батьківського піклування . 
 Закріпити житло на праві користування за неповнолітньою Щиголевою   Анастасією 
Іванівною, 17.09.2004 року народження та малолітнім Щиголевим Валентином Івановичем, 
17.09.2010 року народження  за місцем реєстрації опікуна  громадянина Мельника Івана 
Івановича, 29.08.1980 року народження  за адресою : Харківська область , Чугуївський (  
Вовчанський) район , смт Старий Салтів , вулиця Світла , будинок 51 , квартира 67 . 
 Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Старосалтівського селищного 
голови Штрикун Л.І.  
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» - 18 

         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

Старосалтівський селищний голова                           оригінал підписано  Едуард КОНОВАЛОВ 

 

Керуючий справами ( секретар)  виконавчого комітету  
Старосалтівської селищної ради          оригінал підписано  Анатолій БУРМЕНКО  
 


