
 

 

УКРАЇНА 

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

03.09.2021 року                                смт Старий Салтів                              № 263  - ОД 

    

Про заходи з підготовки та проведення громадських слухань 

Проєкту нової редакції Статуту Старосалтівської селищної  територіальної 
громади 

 

 Відповідно вимог Конституції України , Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,   на виконання  Плану дій щодо удосконалення  

інституційних механізмів і нормативно-правового забезпечення реалізації 
політики ґендерної рівності в Старосалтівській територіальній громаді 
затвердженого розпорядженням селищного голови від 15.07.2019 року (із 

змінами) ,  з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-

економічних та інших особливостей Старосалтівської територіальної громади, а 

також за для  розвитку  демократії,  забезпечення утвердження ґендерної рівності, 
недопущення дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівної участі жінок і 
чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень із врахуванням громадських 

інтересів,  на виконання пунктів 2,3  розпорядження селищного голови від 

12.07.2021 року  № 213 – ОД « Про створення робочої групи з розробки нової 
редакції Статуту Старосалтівської селищної  територіальної громади» ,   

керуючись ст. ст. 8, 9, 42,59  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»:   
 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ :  

 

1. Провести в період з 03.09.2021 р. до 20.09.2021 р. громадські обговорення 

щодо врахування громадських інтересів під час розроблення Проєкту нової 
редакції Статуту Старосалтівської селищної  територіальної громади. 

2.  Посадовою особою, відповідальною за організацію розгляду пропозицій 

від громадян,  призначити   начальника  загального відділу  Гордієнко К.В. .  
3. В приміщенні Старосалтівського селищного будинку культури 20 серпня 

2021 року о 16.00 год. провести громадські слухання з питання схвалення  

проєкту нової редакції Статуту Старосалтівської селищної  територіальної 
громади. 
4. Загальному відділу селищної ради (Гордієнко К.В.) 03.09.2021 року 

розмістити повідомлення на офіційному сайті селищної  ради про громадське 

обговорення  Проєкту Статуту Старосалтівської селищної  територіальної 
громади ( далі – Статут)  , з  запровадженням  онлайн-форми для можливості 
подачі  зауважень і пропозицій від мешканців громади до проекту Статуту   . 

 



5.  Керуючому справами виконкому селищної ради  (Бурменко А.В.) забезпечити 

організаційний супровід проведення громадських слухань та   запросити до участі 
у громадських слуханнях представників депутатського  корпусу селищної ради , 

органів самоорганізації населення, політичних партій, підприємств,  установ та  

громадськості Старосалтівської територіальної громади  . 

6.   Відповідальній  особі,  зазначеній в  пункті 2 цього розпорядження,  з 
03.09.2021 року  до 20.09.2021 року  включно  забезпечити  прийом від громадян 
письмових  зауважень, пропозицій та доповнень до  Статуту   через офіційний 
сайт громади, через електронну пошту за адресою sr-saltiv@meta.ua ,  через 
поштові скриньки та особистий прийом громадян/нок.    
7.  Контроль  за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

        Старосалтівський селищний голова  оригінал підписано  Е.П.Коновалов 
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