
Україна 

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л № 15/2021 

ЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ  ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ 

 

від  21  жовтня    2021 року                                                                              смт Старий Салтів  
 

Головуючий на засіданні - керуючий справами (секретар) виконавчого комітету  Бурменко А.В. 
Всього членів :  27  

Присутніх членів виконавчого комітету – 19 чоловік (реєстраційний лист додається до протоколу ) 

Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Лиман І.Д., Форов М.В., Струк В.В. , Нагорна М.М., Леонець 
О.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Чепіженко Д.М., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю. , 
Лисаченко С.П.,  Новікова Н.М., Донська А.І., Шевченко А.В., Цибуковська Н.О., Дюкова Т.Л. , 
Волосник В.І. . 
На засіданні присутні (реєстраційний лист додається до протоколу ) :  Маринін Ю.В. директор 
КП, Сіренко К.О. мешканка громади, Дюков Г.В. директор КП «САЛТІВ ВОДОКАНАЛ» , 
Пащенко І.М. економіст КП «САЛТІВ ВОДОКАНАЛ» , Чибаров В.В. архітектор громади, 
Лебеденко А.С. начальник відділу СЕР та інвестиційної діяльності . 
СЛУХАЛИ: секретаря виконкому Бурменка А.В.   про затвердження запропонованого  порядку 
денного. 

ПРОПОЗИЦІЯ  : члена виконкому Леонець О.С. затвердити запропонований  порядок денний .  

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -19 
Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Лиман І.Д., Форов М.В., Струк В.В. , Нагорна М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., 
Гордієнко К.В., Чепіженко Д.М., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю. , Лисаченко С.П.,  Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Цибуковська Н.О., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. . 
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
      

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й : 

1.   Про стан виконання Програми соціально-економічного розвитку за 9 місяців 2021 року . 
2.   Про стан виконання селищного бюджету за 9 місяців 2021 року . 
3.   Про стан виконання місцевих цільових програм за 9 місяців 2021 року .  
4.   Про роботу КП « Салтів водоканал»  за 9 місяців  2021 р. , звіт директора комунального 
підприємства. 
5.   Про роботу КП « Старосалтівська аварійно-рятувальна водолазна служба»   за 9 місяців  
2021 р. , звіт директора комунального підприємства.  
6.   Про розгляд листа Старосалтівської спілки ветеранів Афганістану  щодо надання  
приміщення  в користування. 
7.   Про внесення змін  до тарифів  КП « Салтів водоканал»  на центральне водопостачання та 
центральне водовідведення.  

8.  Про внесення змін до  тарифів КП «Салтів водоканал»  на вивезення і  утилізацію твердих 
побутових відходів, затвердження норм надання послуг з вивезення та утилізації твердих 
побутових відходів населенню.  
9.  Про внесення змін до  тарифів КП «Салтів водоканал»  на вивезення та утилізацію рідких 
побутових відходів . 
10.    Про встановлення граничного рівня рентабельності на житлово-комунальні послуги  КП 
«Салтів водоканал» .  



11. Про скасування рішення виконавчого комітету Старосалтівської селищної ради  VІІІ 
скликання від 26 серпня 2021 року № 278  про надання одноразової матеріальної допомоги 
Скорику Володимиру Володимировичу . 
12. Про скасування рішення виконавчого комітету Старосалтівської селищної ради  VІІІ 
скликання від 24 вересня 2021 року № 292  про надання одноразової матеріальної допомоги 
Полянському Станіславу Олександровичу  . 
13. Про скасування рішення виконавчого комітету Старосалтівської селищної ради  VІІІ 
скликання від 26 серпня 2021 року № 275  про надання одноразової матеріальної допомоги 
Погорєловій Людмилі Віталіївні  . 
 

Про розгляд звернень громадян   
14.  Про розгляд звернення гр.  Ткачука Василя Івановича  ,   щодо надання йому  матеріальної 
допомоги як учаснику бойових дій. 
15. Про розгляд звернення гр.  Шевченка Владислава Романовича  ,   щодо надання йому  
матеріальної допомоги як учаснику бойових дій. 
16. Про розгляд звернення гр.  Полянського Станіслава Олександровича   ,   щодо надання йому  
матеріальної допомоги як учаснику бойових дій. 
17. Про розгляд звернення гр. Задорожного Юрія Володимировича щодо надання йому 
одноразової матеріальної допомоги на лікування. 
18. Про розгляд звернення гр. Лебединської Світлани Василівни  щодо надання їй одноразової 
матеріальної допомоги на лікування. 
19. Про розгляд звернення гр. Білько Ірини Володимирівни щодо надання їй одноразової 
матеріальної допомоги на поховання свого чоловіка Білько Олега Володимировича. 

20. Про розгляд звернення гр. Кравченко Олени Романівни  про зарахування її  на квартирний 
облік при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради для поліпшення житлових 
умов . 
21.  Про розгляд звернення гр. Руденко Каміли Сергіївни   про зарахування її  на квартирний 
облік при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради для поліпшення житлових 
умов . 
22 .  Про розгляд звернення гр. Полтавець Сергія Миколайовича  про зарахування його  із 
сім’єю на квартирний облік при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради для 
поліпшення житлових умов . 
23. Про розгляд звернення Нескороженного  Миколи Миколайовича  про видачу (внесення змін) 
паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності за 
адресою: Харківська область, Чугуївський район, село Шестакове , вулиця Гуліївка , будинок 63 
Б , біля будівлі магазину. 
24.  Про розгляд звернення гр. Сіренко Катерини Олексіївни про  щодо обстеження житла в смт 
Старий Салтів , вулиця Культури, будинок 1 –А,  корпус 1, блок 16 (1,2,3,4) . 

Різне  
25.  Про розподіл між  головними розпорядниками бюджетних коштів  проектів-переможців 
Громадського бюджету (бюджету участі) на 2022 рік. 
26. Про розгляд листа Обслуговуючого кооперативу «Салтів-Благоустрій» щодо присвоєння 
поштової адреси нежитловій будівлі складу сільськогосподарської продукції, загальною 
площею 231,60 м2, розташованої на території господарського  двору по вул. Центральна, 1 в с. 
Зарічне,  Чугуївського району Харківської області, що належать ОБСЛУГОВУЮЧОМУ 
КООПЕРАТИВУ «Салтів-Благоустрій» на правах приватної власності.    
27. Про розгляд листа ОК ЖБТ «Стройінвест» щодо присвоєння поштових адрес новоутвореним 



об’єктам нерухомого майна нежитловій будівлі літ. «Е-1» загальною площею 86,40 м2, 

нежитловій будівлі літ. «Д-1» загальною площею 110,90 м2, за адресою: Харківська область, 
Чугуївський  район, смт Старий Салтів, вулиця Лужанський Шлях, будинок 4б/42, що належать 
ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВЕ_БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРОЙІНВЕСТ» на правах приватної власності. 
     

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 
 

1. СЛУХАЛИ: начальника відділу соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності  
Старосалтівської селищної ради  Лебеденка А.С.  з інформацією про стан виконання Програми 
соціально-економічного розвитку Старосалтівської селищної ради на 2021 рік за 9 місяців   2021 

року    
ПРОПОЗИЦІЯ:  
 Інформацію начальника відділу соціально-економічного розвитку та інвестиційної 
діяльності  Старосалтівської селищної ради  Лебеденка А.С. про стан виконання Програми 
соціально-економічного розвитку Старосалтівської селищної ради на 2021 рік за 9 місяців   2021 

року   взяти до відома  (додається).                                                                                         
-  Загальному відділу (Гордієнко К.В. ) розмістити дане рішення на офіційному сайті 
Старосалтівської селищної  ради.                                                     
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову (Коновалов Е.П.)   
 

ГОЛОСУВАЛИ :    «ЗА» -19  
Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Лиман І.Д., Форов М.В., Струк В.В. , Нагорна М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., 
Гордієнко К.В., Чепіженко Д.М., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю. , Лисаченко С.П.,  Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Цибуковська Н.О., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. . 
         «ПРОТИ» - 0 

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
   

2. СЛУХАЛИ: начальника фінансового відділу Старосалтівської селищної ради  Струк В.В.  зі 
звітом про  виконання бюджету  Старосалтівської селищної ради за  9 місяців 2021 року. 

ПРОПОЗИЦІЯ: -  Схвалити звіт начальника фінансового відділу селищної ради (Струк В.В.)  
про виконання бюджету Старосалтівської селищної ради за 9 місяців 2021 року  (додається).   
-  Фінансовому відділу (Струк В.В.) звіт про виконання  бюджету Старосалтівської селищної 
ради за 9 місяців  2021  подати на розгляд  чергової сесії селищної ради. 
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на  селищного голову ( Коновалов Е. П.)   . 
          

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» - 19 
Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Лиман І.Д., Форов М.В., Струк В.В. , Нагорна М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., 
Гордієнко К.В., Чепіженко Д.М., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю. , Лисаченко С.П.,  Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Цибуковська Н.О., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. . 
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
  

 

3. СЛУХАЛИ: начальника фінансового відділу Старосалтівської селищної ради  Струк В.В.  з 
інформацією про стан виконання місцевих цільових програм за 9 місяців 2021 року. 

ПРОПОЗИЦІЯ: - Інформацію  начальника фінансового відділу (Струк В.В.) про  стан виконання 
місцевих цільових програм за 9 місяців 2021 року взяти до відома (додається).  
        Загальному відділу (Гордієнко К.В.) розмістити дане рішення на офіційному сайті 
Старосалтівської селищної  ради.   
         Контроль за виконанням даного рішення покласти на  селищного голову (Коновалов Е.П.).  
  



ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» - 19 
Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Лиман І.Д., Форов М.В., Струк В.В. , Нагорна М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., 
Гордієнко К.В., Чепіженко Д.М., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю. , Лисаченко С.П.,  Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Цибуковська Н.О., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. . 
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
    

4. СЛУХАЛИ:  звіт  директора КП «Салтів водоканал»  Дюкова Г.В.   про роботу КП «Салтів 
водоканал»  за 9  місяців   2021 року    
ПРОПОЗИЦІЯ :-  Звіт  директора КП «Салтів водоканал»  Дюкова Г.В.   про роботу КП «Салтів 
водоканал»  за 9 місяців  2021 року  Старосалтівської селищної ради  взяти до відома 
(додається).       
-   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» - 19 
Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Лиман І.Д., Форов М.В., Струк В.В. , Нагорна М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., 
Гордієнко К.В., Чепіженко Д.М., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю. , Лисаченко С.П.,  Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Цибуковська Н.О., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. . 
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

5. СЛУХАЛИ: звіт  директора  КП « Старосалтівська аварійно-рятувальна водолазна служба»  
Мариніна Ю.В   про роботу КП  « Старосалтівська аварійно-рятувальна водолазна служба»    за 
9 місяців   2021 року. 

ПРОПОЗИЦІЯ: -  Звіт директора КП  « Старосалтівська аварійно-рятувальна водолазна служба»  
Мариніна Юрія Валерійовича   про роботу КП  « Старосалтівська аварійно-рятувальна 
водолазна служба»  за 9 місяців 2021 року  Старосалтівської селищної ради  взяти до відома 
(додається).       
- 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» - 19 
Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Лиман І.Д., Форов М.В., Струк В.В. , Нагорна М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., 
Гордієнко К.В., Чепіженко Д.М., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю. , Лисаченко С.П.,  Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Цибуковська Н.О., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. . 
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

6 . СЛУХАЛИ:  секретаря виконкому Бурменка А.В. про розгляд листа Старосалтівської спілки 
ветеранів Афганістану  щодо надання  приміщення  в користування. 
ВИСТУПИВ : член виконкому І.ВОЛОСНИК  надав висновки про те, що вирішення зазначеного 
питання не відноситься до компетенції виконавчого комітету селищної ради. 
ВИСТУПИЛА: член виконкому О.ЛЕОНЕЦЬ  з пропозицією  щодо зняття з розгляду 
зазначеного питання.  
ПРОПОЗИЦІЯ: - Зняти з розгляду питання  Старосалтівської спілки ветеранів Афганістану  про  
виділення їм приміщення  для користування в будівлі КП « Старосалтівська аварійно-

рятувальна водолазна служба». 
-   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» - 19 
Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Лиман І.Д., Форов М.В., Струк В.В. , Нагорна М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., 
Гордієнко К.В., Чепіженко Д.М., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю. , Лисаченко С.П.,  Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Цибуковська Н.О., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. . 
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно. 
 

7.  СЛУХАЛИ : інформацію директора КП «САЛТІВ ВОДОКАНАЛ» Г. ДЮКОВА   про 
внесення змін  до тарифів  КП « Салтів водоканал»  на центральне водопостачання та 
центральне водовідведення ,та  запропонував  наступні зміни до тарифів на 2022 рік  у розмірах: 
для населення: 
- централізоване водопостачання – 28 грн.43 коп. за 1 м³ з ПДВ; 

- централізоване водовідведення – 147 грн.00 коп. за 1 м³ з ПДВ; 

  

для бюджетних організацій: 
- централізоване водопостачання – 32 грн.69 коп. за 1 м³ з ПДВ; 

- централізоване водовідведення – 169 грн.05 коп. за 1 м³ з ПДВ; 

 

 для інших  споживачів: 

- централізоване водопостачання – 35 грн.53 коп. за 1м³ за 1 м³ з ПДВ; 

- централізоване водовідведення – 183 грн.75 коп. за 1 м³ за 1 м³ з ПДВ. 

ПРОПОЗИЦІЯ:  поставити запропоновані директором КП зміни до тарифів на 2022 рік  на 
голосування .  
 

ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 6 
Бурменко А.В.,  Нагорна М.М., Леонець О.С.,  Чепіженко Д.М.,  Сороковий Г.Ю. ,    Дюкова Т.Л.. 
         «ПРОТИ» - 1 
 Струк В.В.  
         «УТРИМАЛИСЯ» - 12 
Курсачова Г.С. , Лиман І.Д., Форов М.В., Маймулін М.С., Гордієнко К.В.,  Глазунова І.Д. ,  Новікова Н.М., Донська 
А.І., Шевченко А.В., Цибуковська Н.О., Волосник В.І., Лисаченко С.П. . 
 

ВИРІШИЛИ рішення не прийнято  , як таке , що не набрало необхідної кількості голосів за його 
підтримку  
 

8. СЛУХАЛИ: інформацію директора КП «САЛТІВ ВОДОКАНАЛ» Г. ДЮКОВА  про 
затвердження змін тарифів на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів на 2022 рік , 
та затвердження норм надання послуг з вивезення та утилізації   твердих побутових відходів  
населенню у 2022 році, та  запропонував  наступні зміни до тарифів на послуги з вивезення 
твердих побутових відходів та  утилізації твердих побутових відходів, що надаються КП 
«Салтів водоканал» у розмірах : 
 для населення які проживають в багатоквартирних будинках: 

- вивезення твердих побутових відходів – 14 грн. 26  коп. за 1 м³ з ПДВ; 

- утилізація твердих побутових відходів – 5 грн. 47 коп. за 1 м³ з ПДВ; 

 

 для населення які проживають в одноквартирних будинках (приватний сектор): 
- вивезення твердих побутових відходів – 15 грн. 74  коп. за 1 м³ з ПДВ; 

- утилізація твердих побутових відходів – 6 грн. 02 коп. за 1 м³ з ПДВ; 

 

 для бюджетних організацій: 
- вивезення твердих побутових відходів – 164 грн. 80  коп. за 1 м³ з ПДВ; 

- утилізація твердих побутових відходів – 63 грн. 14  коп. за 1 м³ з ПДВ; 



 

 для інших  споживачів: 

- вивезення твердих побутових відходів – 177 грн. 48  коп. за 1 м³ з ПДВ; 

- утилізація твердих побутових відходів – 68 грн. 00  коп. за 1 м³ з ПДВ; 

 

Запропонував  норми вивезення  та утилізації твердих побутових відходів населенню (на одну 
людину) на 2022 рік , а саме : 

 

№ 
п/п 

Об’єкти Одиниця 
виміру 

Річна норма Місячна норма 

1 2 3 4 5 

1 Багатоквартирні житлові 
будинки  

куб.м 1,35 0,1125 

2 Одноквартирні житлові будинки 
(приватний сектор) 

куб.м 1,49 0,12416 

 

ПРОПОЗИЦІЯ:  поставити запропоновані директором КП зміни до тарифів на 2022 рік  та 
встановлення норми вивезення  та утилізації твердих побутових відходів населенню (на одну 
людину) на 2022 рік  на голосування .  

 

ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 10  
Бурменко А.В.,  Нагорна М.М., Леонець О.С.,  Чепіженко Д.М.,  Сороковий Г.Ю.,  Дюкова Т.Л., Маймулін М.С., 
Глазунова І.Д., Донська А.І.,  Цибуковська Н.О.. 
         «ПРОТИ» - 0 

          «УТРИМАЛИСЯ» - 9 
Струк В.В. ,  Курсачова Г.С. , Лиман І.Д., Форов М.В.,  Гордієнко К.В.,  Лисаченко С.П. , Новікова Н.М., Шевченко 
А.В., , Волосник В.І..  
 

ВИРІШИЛИ рішення не прийнято  , як таке , що не набрало необхідної кількості голосів за його 
підтримку  
 

9. СЛУХАЛИ :  інформацію директора КП «САЛТІВ ВОДОКАНАЛ» Г. ДЮКОВА   про 
внесення змін до тарифів КП «Салтів водоканал»  на вивезення та утилізацію рідких побутових 
відходів, та  запропонував  наступні зміни до тарифів на 2022 рік  у розмірах: 
 для населення: 
- вивезення рідких побутових відходів – 192 грн. 34  коп. за 1 м³ з ПДВ; 

- утилізація рідких побутових відходів – 16 грн. 32 коп. за 1 м³ з ПДВ; 

 

 для бюджетних організацій: 
- вивезення рідких побутових відходів – 211 грн. 57  коп. за 1 м³ з ПДВ; 

- утилізація рідких побутових відходів – 17 грн. 95 коп. за 1 м³ з ПДВ; 

 

 для інших  споживачів: 

- вивезення рідких побутових відходів – 221 грн. 18  коп. за 1 м³ з ПДВ; 

- утилізація рідких  побутових відходів – 18 грн. 77  коп. за 1 м³ з ПДВ; 

 

ПРОПОЗИЦІЯ:  поставити запропоновані директором КП зміни до тарифів на 2022 рік  на 
голосування .  
ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 11  
Бурменко А.В.,  Нагорна М.М., Леонець О.С.,  Чепіженко Д.М.,  Сороковий Г.Ю.,  Дюкова Т.Л., Маймулін М.С., 
Глазунова І.Д., Струк В.В. , Курсачова Г.С.,  Форов М.В..    

                               «ПРОТИ» -0 

          «УТРИМАЛИСЯ» - 8 



Лиман І.Д., Гордієнко К.В.,  Лисаченко С.П. , Новікова Н.М., Шевченко А.В., , Волосник В.І,  Донська А.І. , 

Цибуковська Н.О.. 
ВИРІШИЛИ рішення не прийнято , як таке , що не набрало необхідної кількості голосів за його 
підтримку  
 

10. СЛУХАЛИ :  інформацію директора КП «САЛТІВ ВОДОКАНАЛ» Г. ДЮКОВА   про 
встановлення граничного рівня рентабельності на житлово-комунальні послуги  КП «Салтів 
водоканал» за споживачами  у 2022 році  , та  запропонував  затвердити наступні  розрахунки : 

1.  Водопостачання: 
- Населення 0 %; 
- Бюджетні організації 15 %; 
- Інші споживачі 25 %. 

2. Водовідведення: 
- Населення 0 %; 
- Бюджетні організації 15 %; 
- Інші споживачі 25 %. 

3. Вивіз твердих побутових відходів: 

- Населення 0 %; 
- Бюджетні організації 30 %; 
- Інші споживачі 40 %. 

4. Утилізація твердих побутових відходів: 

- Населення 0 %; 
- Бюджетні організації 30 %; 
- Інші споживачі 40 %. 

5.  Вивіз рідких побутових відходів: 

- Населення 0 %; 
- Бюджетні організації 10 %; 
- Інші споживачі 15 %. 

6. Утилізація рідких побутових відходів: 

- Населення 0 %; 
- Бюджетні організації 10 %; 
- Інші споживачі 15 %. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: поставити затвердження запропонованих директором КП розрахунків на 2022 
рік на голосування .  
ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 13  
Бурменко А.В.,  Нагорна М.М., Леонець О.С.,  Чепіженко Д.М.,  Сороковий Г.Ю.,  Дюкова Т.Л., Маймулін М.С., 
Глазунова І.Д., Струк В.В. ,  Форов М.В., Лиман І.Д.,  Шевченко А.В.,  Волосник В.І. .    

                               «ПРОТИ» - 0 

          «УТРИМАЛИСЯ» - 6 
Курсачова Г.С , Гордієнко К.В.,  Лисаченко С.П. , Новікова Н.М.,   Донська А.І. , Цибуковська Н.О.. 
ВИРІШИЛИ рішення не прийнято  , як таке , що не набрало необхідної кількості голосів за його 
підтримку  
 

11. СЛУХАЛИ :  начальника відділу соціального захисту населення Цибуковську Наталію 

Олександрівну про скасування рішення виконавчого комітету № 278 від 26 серпня  2021 року 
про надання матеріальної допомоги учаснику бойових дій гр. Скорику Володимиру 
Володимировичу , мешканцю села Хотімля, вулиця Широке, будинок 17 у зв’язку з тим,  що за 
представленими ним  банківськими реквізитами його розрахункових  рахунків  не можливо 
перерахувати  безготівкові кошти. 

ПРОПОЗИЦІЯ : - Скасувати рішення виконавчого комітету Старосалтівської селищної ради  
VІІІ скликання від 26 серпня 2021 року № 278   «Про звернення гр. Скорика Володимира 
Володимировича щодо  надання  йому  матеріальної допомоги як учаснику бойових дій».  



- Рекомендувати гр. Скорику Володимиру Володимировичу  надати на чергове засідання 
виконавчого комітету повний пакет документів із актуальними  банківськими реквізитами його 
рахунків . 
- Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Штрикун Л.І. . 
              

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» - 19 
Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Лиман І.Д., Форов М.В., Струк В.В. , Нагорна М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., 
Гордієнко К.В., Чепіженко Д.М., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю. , Лисаченко С.П.,  Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Цибуковська Н.О., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. . 
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

12. СЛУХАЛИ: начальника відділу соціального захисту населення Цибуковську Наталію 

Олександрівну про скасування рішення виконавчого комітету Старосалтівської селищної ради  
VІІІ скликання від 24 вересня 2021 року № 292  про надання одноразової матеріальної допомоги 
учаснику бойових дій Полянському Станіславу Олександровичу, мешканцю села Шестакове , 
вулиця   Вільховатка , будинок 11, корпус А   у зв’язку з тим, що за представленими ним  
банківськими реквізитами його розрахункових  рахунків  не можливо перерахувати  безготівкові 
кошти. 

ПРОПОЗИЦІЯ - Скасувати рішення виконавчого комітету Старосалтівської селищної ради  VІІІ 
скликання від 24 вересня 2021 року № 292   «Про звернення гр. Полянського Станіслава 
Олександровича щодо  надання  йому  матеріальної допомоги як учаснику бойових дій».  
- Рекомендувати гр. Полянському Станіславу Олександровичу надати на чергове засідання 
виконавчого комітету повний пакет документів із актуальними  банківськими реквізитами його 
рахунків . 
 

- Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Штрикун Л.І. . 
 

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» - 19 
Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Лиман І.Д., Форов М.В., Струк В.В. , Нагорна М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., 
Гордієнко К.В., Чепіженко Д.М., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю. , Лисаченко С.П.,  Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Цибуковська Н.О., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. . 
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно 

 

13. СЛУХАЛИ: начальника відділу соціального захисту населення Цибуковську Наталію 

Олександрівни про скасування рішення виконавчого комітету № 275  від 26 серпня  2021 року 
про надання матеріальної допомоги на лікування  гр. Погорєловій Людмилі Віталіївні, 
мешканки села Хотімля, вулиця Єсеніна  , будинок 9 ,  квартира 5   у зв’язку з тим,  що за 
представленими нею банківськими реквізитами її розрахункових  рахунків  не можливо 
перерахувати  безготівкові кошти. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ:  Скасувати рішення виконавчого комітету Старосалтівської селищної ради  
VІІІ скликання від 26 серпня 2021 року № 275   « Про розгляд звернення гр. Погорєлової 
Людмили Віталіївни  щодо  надання їй одноразової матеріальної допомоги на лікування» . 
 Рекомендувати гр. Погорєловій Людмилі Віталіївні      надати на чергове засідання 
виконавчого комітету повний пакет документів із актуальними  банківськими реквізитами його 
рахунків . 
 Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Штрикун Л.І. . 
  



ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» - 19 
Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Лиман І.Д., Форов М.В., Струк В.В. , Нагорна М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., 
Гордієнко К.В., Чепіженко Д.М., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю., Лисаченко С.П.,  Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Цибуковська Н.О., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. . 
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно 

 

14.  СЛУХАЛИ:   секретаря виконкому Бурменка А.В. про розгляд звернення гр.  Ткачука 
Василя Івановича  ,   щодо надання йому  матеріальної допомоги як учаснику бойових дій.  

Виконавчий комітет розглянувши звернення гр. Ткачука Василя Івановича , 18.08.1969 року 
народження, зареєстрованого в  с. Молодова    ,  вул.  Садова , будинок 11  на території 
Старосалтівської територіальної громади ,  та  вивчивши додані  до заяви  документи , відзначив  
що відповідно до вимог  «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 із змінами,  заявник 

має право на таку допомогу 1 раз на рік  . 
ПРОПОЗИЦІЯ: - Надати гр. Ткачуку Василю Івановичу 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» - 19 
Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Лиман І.Д., Форов М.В., Струк В.В. , Нагорна М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., 
Гордієнко К.В., Чепіженко Д.М., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю., Лисаченко С.П.,  Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Цибуковська Н.О., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. . 
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно 

 

15.  СЛУХАЛИ секретаря виконкому Бурменка А.В. про розгляд звернення гр. гр.  Шевченка 
Владислава Романовича ,   щодо надання йому  матеріальної допомоги як учаснику бойових дій.  

Виконавчий комітет розглянувши звернення гр. Шевченка Владислава Романовича  , 14.12.1995 
року народження, зареєстрованого в  місті Харкові, Шевченківський район,  по вул. Дерев’янка    
,   будинок 3  , за межами  території Старосалтівської територіальної громади ,  та  вивчивши 
додані  до заяви  документи , відзначив  що  враховуючі вимоги  пункту 2 «Порядку надання 
одноразової матеріальної допомоги громадянам , які в наслідок недостатнього матеріального 
забезпечення потребують соціальної підтримки»,  який є додатком до  «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 із змінами за якою матеріальна допомога надається тільки мешканцям/кам громади 
зареєстрованим на її території.   
ПРОПОЗИЦІЯ: - відмовити гр. Шевченку Владиславу Романовичу  в наданні  матеріальної 
допомоги . 
-   Начальнику відділу ЦНАП (Нагорна М.С.)  про прийняте рішення повідомити заявника.  
-  Контроль за виконанням рішення  залишити за селищним головою (Коновалов Е.П.) . 
 

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» - 17 
Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Лиман І.Д., Форов М.В., Струк В.В. , Нагорна М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., 
Чепіженко Д.М., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю., Лисаченко С.П.,  Новікова Н.М., Донська А.І., Шевченко А.В., 
Цибуковська Н.О.,  Волосник В.І. . 
         «ПРОТИ» - 1  Гордієнко К.В. 
         «УТРИМАЛИСЯ» - 1  Дюкова Т.Л.  
ВИРІШИЛИ рішення прийнято більшістю голосів . 



16.  СЛУХАЛИ:  секретаря виконкому Бурменка А.В. про розгляд звернення гр. Полянського 
Станіслава Олександровича  ,   щодо надання йому  матеріальної допомоги як учаснику бойових 
дій.  Виконавчий комітет розглянувши звернення гр.  Полянського Станіслава Олександровича , 
22.12.1981 року народження, зареєстрованого в  с. Шестакове ,  вул.  Вільховатка , будинок 11, 
корпус А на території Старосалтівської територіальної громади ,  та  вивчивши додані  до заяви  
документи , відзначив  що відповідно до вимог  «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 із змінами,  
заявник має право на таку допомогу 1 раз на рік  . 
ПРОПОЗИЦІЯ: - Надати гр. Полянському Станіславу Олександровичу  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» - 19 
Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Лиман І.Д., Форов М.В., Струк В.В. , Нагорна М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., 
Гордієнко К.В., Чепіженко Д.М., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю., Лисаченко С.П.,  Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Цибуковська Н.О., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. . 
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно 

  

17.  СЛУХАЛИ:  секретаря виконкому Бурменка А.В. про розгляд звернення гр. Задорожного 

Юрія Володимировича щодо надання йому одноразової матеріальної допомоги на лікування. 
Виконавчий комітет розглянувши звернення гр.  Задорожній Юрій Володимирович  щодо 

отримання  матеріальної допомоги на лікування  у зв’язку із хворобою та реабілітацію після 
перенесеної операції   , що підтверджується  випискою  із медичної карти стаціонарного хворого 
від 24.09.2021 року  № 5872 Комунального  некомерційного підприємства Харківської обласної 
ради  «   Обласний медичний центр урології на нефрології ім. В.І. Шаповала  »  , також згідно 

акту обстеження матеріально-побутових умов складеного депутатом вуличного округу  заявник  
потребує матеріальної допомоги  . Виконком   відзначив  що відповідно до вимог  «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 із змінами,  заявник має право на таку допомогу 1 раз на рік  . 
ПРОПОЗИЦІЯ: -  Надати одноразову матеріальну допомогу на лікування: 
гр. Задорожному Юрію Володимировичу 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» - 19 
Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Лиман І.Д., Форов М.В., Струк В.В. , Нагорна М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., 
Гордієнко К.В., Чепіженко Д.М., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю., Лисаченко С.П.,  Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Цибуковська Н.О., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. . 
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно 

 

18.  СЛУХАЛИ: секретаря виконкому Бурменка А.В. про розгляд звернення гр. Лебединської 
Світлани Василівни  щодо надання їй одноразової матеріальної допомоги на лікування. 
Виконавчий комітет розглянувши звернення гр.  Лебединська Світлана Василівна    щодо  
отримання  матеріальної допомоги на лікування зв’язку із хворобою та реабілітацію після 
перенесеної операції   , що підтверджується  випискою  із медичної карти стаціонарного хворого 



№ ОХ 4682 (а/к № 63593) Комунального  некомерційного підприємства Харківська обласна рада  
«   Обласний центр онкології »  , та випискою  із медичної карти стаціонарного хворого № 1938 
Комунального  некомерційного підприємства Вовчанської міської ради  «   Вовчанська ЦРЛ  » ,   
також  згідно  акту обстеження матеріально-побутових умов складеного старостою  округу  
заявниця  потребує матеріальної допомоги .    Виконком   відзначив  що відповідно до вимог  
«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 із змінами,  заявниця має право на таку 
допомогу 1 раз на рік  . 
ПРОПОЗИЦІЯ: -  Надати одноразову матеріальну допомогу на лікування: 
гр. Лебединській Світлані Василівні  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» - 19 
Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Лиман І.Д., Форов М.В., Струк В.В. , Нагорна М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., 
Гордієнко К.В., Чепіженко Д.М., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю., Лисаченко С.П.,  Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Цибуковська Н.О., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. . 
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно 

 

19.  СЛУХАЛИ: секретаря виконкому Бурменка А.В. про розгляд звернення гр. Білько Ірини 
Володимирівни щодо надання їй одноразової матеріальної допомоги на поховання свого 
чоловіка Білько Олега Володимировича. 
Виконавчий комітет розглянувши звернення гр.  Білько Ірини Володимирівни , мешканки села 
Зарічне,  вулиця Центральна , будинок 32,  щодо надання їй матеріальної допомоги на 
поховання  її чоловіка Білька Олега Володимировича,  який проживав разом з нею , та якого 

вона поховала за власні кошти. Відповідно доданих  до звернення  документів  - Білько О.В.  на 
момент смерті ніде не працював ,  та не   отримував соціальні виплати по безробіттю    

Виконком   відзначив  що відповідно до вимог  «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 із змінами,  
заявниця має право на таку допомогу   . 
ПРОПОЗИЦІЯ: -  Надати матеріальну допомогу гр. Білько Ірині Володимирівні на поховання 
чоловіка  Білько Олега Володимировича 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» - 19 
Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Лиман І.Д., Форов М.В., Струк В.В. , Нагорна М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., 
Гордієнко К.В., Чепіженко Д.М., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю., Лисаченко С.П.,  Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Цибуковська Н.О., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. . 
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно 

 

20.  СЛУХАЛИ: секретаря виконкому Бурменка А.В. про розгляд звернення  Кравченко Олени 
Романівни  про зарахування її  на квартирний облік при виконавчому комітеті Старосалтівської 
селищної ради для поліпшення житлових умов . 
Виконавчий комітет розглянувши  та обговоривши звернення гр.  Кравченко Олени Романівни , 
щодо зарахування її на квартирний облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов 
у виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради, виконавчий комітет зазначає,  що 



заявниця Кравченко О.Р.  20.08.2001 року народження,  зареєстрована за адресою Харківська 
область, Чугуївський район , село Зарічне , вулиця Гагаріна , будинок 34   на території 
Старосалтівської територіальної громади,  враховуючи позитивні висновки постійно-діючої 
громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної 
ради  та  на виконання вимог Положення  про квартирний облік при  виконавчому комітеті 
Старосалтівської селищної ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 48 від 
17.04.2019 року із змінами внесеними рішенням виконавчого комітету від 28.01.2021 року № 12 

вважає за можливим поставити її на квартирний облік при виконавчому комітеті 
Старосалтівської селищної ради.     

ПРОПОЗИЦІЯ: - Громадянку гр. Кравченко Олену Романівну  , 20.08.2001 р.н.,  яка мешкає в 
місті Кривий Ріг , вулиця Бульвар Вечірній будинок 7, кв. 52   та зареєстрована  за адресою 
Харківська область, Чугуївський район , село Зарічне , вулиця Гагаріна , будинок 34 поставити 
на квартирний облік при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради  .  
     Внести  громадянку гр.  Кравченко Олену Романівну   до загального  списку квартирної 
черги при виконавчому комітету Старосалтівської селищної ради № 15. 
     Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову Коновалова Е.П.  
 

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» - 19 
Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Лиман І.Д., Форов М.В., Струк В.В. , Нагорна М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., 
Гордієнко К.В., Чепіженко Д.М., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю., Лисаченко С.П.,  Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Цибуковська Н.О., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. . 
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно 

 

21.  СЛУХАЛИ: секретаря виконкому Бурменка А.В. про розгляд звернення гр. Руденко Каміли 
Сергіївни   про зарахування її  на квартирний облік при виконавчому комітеті Старосалтівської 
селищної ради для поліпшення житлових умов . 
Виконавчий комітет розглянувши  та обговоривши звернення гр.  гр. Руденко Каміли Сергіївни    
про взяття її на квартирний облік,  виконавчий комітет зазначає,  що заявниця  гр. Руденко К.С., 
28.11.2003 року народження, має з 2013 року статус «дитини-сироти». Відповідно до Довідки 
про реєстрацію місця проживання № 232 від 06.09.2021 року  проживає без реєстрації в селі 
Волохівка, вул. Набережна б. 1, Чугуївського району, Харківської області, що не входить до 
складу Старосалтівської селищної територіальної громади , в Дитячому будинку сімейного типу 
її прийомної матері  Артеменко Ольги Олександрівни, 07.03.1982 р.н. .  Відповідно до частини 1 
статті 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» , діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування, які досягли 16 років, у разі відсутності в таких дітей житла мають 
право зараховуватися на квартирний облік та соціальний квартирний облік за місцем їх 
походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, 
дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, за заявою опікуна чи піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, 
адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки та піклування, а саме гр. Руденко 
К.С. може бути взята на квартирний облік за місцем фактичного проживання при  виконкомі 
Вовчанської міської ради. Після досягнення 18 років такі діти протягом місяця забезпечуються 
соціальним житлом до надання їм благоустроєного житлового приміщення для постійного 
проживання. Проживання гр. Руденко Каміли Сергіївни на території населених пунктів 
Старосалтівської територіальної громади  не підтверджено. Одночасно Правилами реєстрації 
актів цивільного стану визначається, що реєстрація народження дитини провадиться з 
одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові. На 
підставі реєстрації народження дитини видається свідоцтво про народження, в якому 
засвідчується походження дитини від вказаних у ньому батьків (одного з батьків), а згідно 
свідоцтва про народження гр. Руденко К.С. місцем народження є м. Вовчанськ, Вовчанського 
району, Харківської області.   Враховуючи вищезазначене  та взявши до уваги  висновки 



постійно-діючої громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті 
Старосалтівської селищної ради,  на виконання вимог Положення  про квартирний облік при  
виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради, затвердженого рішенням виконавчого 
комітету № 48 від 17.04.2019 року із змінами внесеними рішенням виконавчого комітету від 
28.01.2021 року № 12  вважає за не можливим поставити її на квартирний облік при 
виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради.     
ПРОПОЗИЦІЯ: - Відмовити гр. Руденко Камілі Сергіївні, 28.11.2003 року народження, яка 
проживає без реєстрації в селі Волохівка, вул. Набережна б. 1, в зарахуванні на квартирний 
облік  громадян, які потребують поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті 
Старосалтівської селищної ради .  
-  Рекомендувати гр. Руденко К.С. звернутися до виконавчого комітету  Вовчанської 
міської  ради Харківської області для вирішення питання  щодо постановки  її на квартирний 
облік за місцем проживання та походження. 
-   Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Людмилу ШТРИКУН 

 

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» - 18 
Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Лиман І.Д., Форов М.В., Струк В.В. , Нагорна М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., 
Гордієнко К.В., Чепіженко Д.М., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю., Лисаченко С.П.,  Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Цибуковська Н.О., Дюкова Т.Л.    

                               «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 1 
Волосник В.І. . 
 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято більшістю голосів . 
 

22.  СЛУХАЛИ: секретаря виконкому Бурменка А.В. про розгляд звернення  гр. Полтавець 
Сергія Миколайовича  про зарахування його  із сім’єю на квартирний облік при виконавчому 
комітеті Старосалтівської селищної ради для поліпшення житлових умов . 
Виконавчий комітет розглянувши  та обговоривши звернення гр.  Полтавець Сергія 
Миколайовича  , щодо зарахування його із сім’єю  на квартирний облік громадян, що 
потребують поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті Старосалтівської селищної 
ради, виконавчий комітет зазначає,  що заявник Полтавець Сергій Миколайович , 14.06.1988 
року народження, має родину  яка  постійно проживає і зареєстрований в смт Старий Салтів, 
вул. Суворова , будинок 28  на території Старосалтівської територіальної громади , заявник є 
учасником бойових дій , що підтверджується відповідним посвідченням серії УБД № 471897, 
відповідно  враховуючи позитивні висновки постійно-діючої громадської комісії з житлових 
питань при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради,  на виконання вимог 
Положення  про квартирний облік при  виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 48 від 17.04.2019 року із змінами внесеними 
рішенням виконавчого комітету від 28.01.2021 року № 12  вважає за можливим поставити її на 
квартирний облік при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради.     
ПРОПОЗИЦІЯ: - Громадянина гр. Полтавець Сергія Миколайовича, 14.06.1988 р.н.,  який 
мешкає  та зареєстрований  в смт Старий Салтів  по вулиці Суворова   у будинку 28 поставити 
на квартирний облік при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради  зі складом 
сім’ї: 
дружина   –  Полтавець Наталя Сергіївна  , 04.05.1989  року народження,  
син – Полтавець Микола Сергійович , 30.05.2009   року народження,  
        Внести  громадянина гр.  Полтавець Сергія Миколайовича  до загального  списку 
квартирної черги при виконавчому комітету Старосалтівської селищної ради № 16,  в списку з 
правом першочергового отримання житла     № 7. 
         Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову Коновалова Е.П..  
 

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» - 19 



Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Лиман І.Д., Форов М.В., Струк В.В. , Нагорна М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., 
Гордієнко К.В., Чепіженко Д.М., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю., Лисаченко С.П.,  Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Цибуковська Н.О., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. . 
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно 

 

23.  СЛУХАЛИ: секретаря виконкому Бурменка А.В. про розгляд звернення  гр. 
Нескороженного  Миколи Миколайовича про видачу (внесення змін) паспорта прив’язки 
тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності за адресою: Харківська 
область, Чугуївський район, село Шестакове , вулиця Гуліївка , будинок 63 Б , біля будівлі 
магазину. 
ВИСТУПИВ : архітектор селищної ради В. Чибаров  вважає за можливим задовільнити 
пропозицію заявника.  
ПРОПОЗИЦІЯ: - Надати згоду на розміщення Тимчасової споруди торговельного призначення 
для здійснення підприємницької діяльності за адресою: біля будівлі магазину по вул. Гуліївка, 
63 Б, с. Шестакове, Чугуївського району Харківської області. 
-  Начальнику відділу ЦНАП (Нагорна М.С.) про прийняте рішення повідомити заявника . 
-  Контроль за виконанням рішення покласти на старосту  Геннадія СТЕБЛЯНКА 

 

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» - 18 
Бурменко А.В., Лиман І.Д., Форов М.В., Струк В.В. , Нагорна М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., 
Чепіженко Д.М., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю., Лисаченко С.П.,  Новікова Н.М., Донська А.І., Шевченко А.В., 
Цибуковська Н.О., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. . 
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 1 
Курсачова Г.С.  
ВИРІШИЛИ рішення прийнято більшістю голосів  
 

24 СЛУХАЛИ: секретаря виконкому Бурменка А.В. про розгляд звернення  гр. Сіренко 
Катерини Олексіївни про  щодо обстеження житла в смт Старий Салтів , вулиця Культури, 
будинок 1 –А,  корпус 1, блок 16 (1,2,3,4) . 
ВИСТУПИЛА:  гр-ка К. СІРЕНКО попросила членів виконкому  підтримати її пропозицію щодо  
утворення комісії з житлових питань  для обстеження житла в смт Старий Салтів , вулиця 
Культури, будинок 1 –А, корпус 1, блок 16 (1,2,3,4)  в якому зареєстрована вона та її колишній 
чоловік Карімов Тимур Карімович , на предмет розподілу житлової площі між користувачами. 

ПРОПОЗИЦІЯ: - Утворити тимчасову комісію по обстеженню житла в смт Старий Салтів , 
вулиця Культури, будинок 1 –А,  корпус 1, блок 16 (1,2,3,4) яке перебуває в комунальній 
власності територіальної громади , на предмет розподілу його між квартиронаймачами Тимуром 
КАРИМОВИМ  та Катериною СІРЕНКО              ( далі – Комісія) у наступному складі: 
Голова комісії – Олена ЛЕОНЕЦЬ, староста ; 
Члени комісії: 
 - Максим Маймулін , начальник відділу земельних ресурсів, ЖКГ, містобудування та 
архітектури;    
-  Віктор ВОЛОСНИК , начальник юридичного відділу ; 
- Геннадій ДЮКОВ , директор КП «САЛТІВ ВОДОКАНАЛ»; 
- Юрій ХМЕЛЬОВ , депутат селищної ради (за згодою). 
-  Голові Комісії (Олена ЛЕОНЦЕЦЬ) до 30 листопада 2021 року організувати  обстеження 
зазначеного в пункті 1 цього розпорядження житла   із складанням відповідного акту , 
пропозиції щодо розподілу житлової площі між його користувачами надати на чергове засідання 
виконавчого комітету для розгляду. 
-  Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого 
комітету селищної ради (Анатолій Бурменко). 
 



ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» - 19 
Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Лиман І.Д., Форов М.В., Струк В.В. , Нагорна М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., 
Гордієнко К.В., Чепіженко Д.М., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю., Лисаченко С.П.,  Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Цибуковська Н.О., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. . 
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно 

 

25.  СЛУХАЛИ: голову комісії з питань Громадського бюджету Костянтина ГОРДІЄНКО про 
розподіл між головними розпорядниками бюджетних коштів проектів-переможців 
Громадського бюджету (бюджету участі) на 2022 рік. 
   

ПРОПОЗИЦІЯ Здійснити розподіл проєктів – переможців Громадського бюджету  між 
головними виконавцями та головними розпорядниками бюджетних коштів Старосалтівської 
селищної ради ,  реалізація яких передбачена протягом 2022 року , а саме : 
 За сектором культури і туризму селищної ради  (Геннадій СОРОКОВИЙ) : 
- «Книжковий дім - "Чертоги розуму"» с.Молодова (автор Сичик Т.Є. ) – 328,44 балів, 
вартість проєкту – 25000,00 грн.  
- «Книжковий дім - "Чертоги розуму"» с.Молодова (автор Сичик Т.Є. ) – 328,44 балів, 
вартість проєкту – 25000,00 грн.  
- «Книжковий дім - "Чертоги розуму"» с.Молодова (автор Сичик Т.Є. ) – 328,44 балів, 
вартість проєкту – 25000,00 грн.  
- «Розвиток центру дозвілля» с. Хотімля (автор  Капинус І.С.) – 246,28 балів, вартість 
проєкту – 37240,00 грн. 
- «Музика мого села» с.Шестакове (автор Шевченко М.В.) – 225,28 балів, вартість проєкту 
– 29995,00 грн.  
- «КІНО ДЛЯ ВСІХ - 2» с.Зарічне (автор Лабунська В.В.) – 189,72 балів, вартість проєкту – 

25000,00 грн.  
 

 За відділом освіти, молоді та спорту селищної ради ( Ірина ГЛАЗУНОВА ) 
- «Локери (індивідуальні шафи) для учнів Шестаківського ліцею» с. Шестакове (автор 
Кульомза Н.В.) – 228,8 балів, вартість проєкту – 30000,00 грн. 
-  «Оновлення меблів для дітей ІІ різновікової групи Вишневого ЗДО (я-с) "Колосок"» 
с.Вишневе (автор Опарій В.С.) – 191,8 балів, вартість проєкту – 20000,00 грн. 
- «Сучасний освітній простір Шестаківського ліцею» с. Шестакове (автор Шевченко М.В.) 
– 207,68 балів, вартість проєкту – 29600,00 грн.  
- «Оновлення дитячих куточків Вишневого ЗДО "Колосок"» с.Вишневе (автор Опарій 
В.С.) – 191,80 балів, вартість проєкту – 20000,00грн. 
-  «Збережемо тепло наших дітей» смт. Старий Салтів  (автор Щербакова Н.А.) – 186,66 

балів, вартість проєкту – 64600,00 грн.  
- «Збережемо тепло наших дітей» смт. Старий Салтів  (автор Коваленко А.Н.) – 179,01 

балів, вартість проєкту – 63660,00 грн.  
-  «Облаштування методичного кабінету Вишневого ЗДО (я-с) "Колосок"» с.Вишневе 
(автор Опарій В.С.) – 164,4 балів, вартість проєкту – 20000,00 грн.  
- «Сучасні ігрові пісочниці в ЗДО я/с "Барвінок-100"» смт.Старий Салтів (автор Конєва 
Т.Д.) – 160,65 балів, вартість проєкту -  49338,00 грн.  
- «Новий харчоблок - здорове харчування дітей в садочку "Барвінок" смт.Старий Салтів 
(автор Фоменко О.В.) – 156,06 балів, вартість проєкту – 65000,00 грн.  
-. «Проектування розвивального середовища засобами smart-технологій» смт.Старий 
Салтів (автор Проценко А.А.) – 145,35 балів, вартість проєкту – 64998,00 грн.  
 

 Старосалтівська селищна рада (Едуард КОНОВАЛОВ) 
- «Світлячок» -  с.Хотімля (автор  Сердюк В.Ю.) – 256,6 балів, вартість проєкту – 34980,00 

грн. 



- «Оновлення дитячого майданчику» - с. Хотімля (автор Маліков А.Г.) – 241,04 балів, 
вартість проєкту – 32862,00 грн.  
-  «Цікаве та корисне дозвілля» с.Гонтарівка (автор Кундіус О.О.) – 106,8 балів, вартість 
проєкту – 20000,00 грн. 
 

  В разі вирішення селищною радою питання щодо збільшення фінансування 
«Громадського бюджету -2022»  на 7273 грн., та включенням до числа  переможців проєкту  
«Новітні технології для комфорту та розвитку» село Кирилівка (автор Чуб І.В.) - 66,72 бали 
вартістю 25000,00 грн., Старосалтівську селищну раду (Едуард КОНОВАЛОВ)   визнати 
головним розпорядником та виконавцем цього Проєкту.  
 Головним виконавцям та головним розпорядникам бюджетних коштів (Едуард 
КОНОВАЛОВ, Геннадій СОРОКОВИЙ, Ірина ГЛАЗУНОВА) внести заходи із реалізації 
проєктів-переможців  « Громадського бюджету  -2022» до відповідних місцевих  цільових 
програм, а витрати на їх реалізацію – до відповідних бюджетних запитів . 
           Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань Бюджету участі селищної 
ради (Костянтин ГОРДІЄНКО) . 
 

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» - 18 
Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Лиман І.Д., Форов М.В., Струк В.В. , Нагорна М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., 
Гордієнко К.В., Чепіженко Д.М., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю., Лисаченко С.П.,  Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Цибуковська Н.О., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. . 
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 1 
Глазунова І.М.  
ВИРІШИЛИ рішення прийнято більшістю голосів 

 

26. СЛУХАЛИ: секретаря виконкому Бурменка А.В. про розгляд листа Обслуговуючого 
кооперативу «Салтів-Благоустрій» щодо присвоєння поштової адреси нежитловій будівлі 
складу сільськогосподарської продукції, загальною площею 231,60 м2, розташованої на 
території господарського  двору по вул. Центральна, 1 в с. Зарічне,  Чугуївського району 
Харківської області, що належать ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «Салтів-

Благоустрій» на правах приватної власності   
ВИСТУПИВ:  архітектор селищної ради В. Чибаров  вважає за можливим задовільнити 
пропозицію ОК «Салтів-благоустрій» .  
ПРОПОЗИЦІЯ: - Присвоїти об’єкту нерухомого майна нежитловій будівлі складу 
сільськогосподарської продукції, загальною площею 231,60 м2, розташованої на території 
господарського  двору по вул. Центральна, 1 в с. Зарічне Чугуївського району Харківської 
області поштової адреси: «Харківська область, Чугуївський район, с. Зарічне, вул. Центральна, 
будинок 1Б». 
    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» - 15 
Бурменко А.В., Курсачова Г.С., Лиман І.Д., Форов М.В., Нагорна М.М., Гордієнко К.В., Чепіженко Д.М., Глазунова 
І.Д. , Сороковий Г.Ю., Лисаченко С.П.,  Новікова Н.М., Шевченко А.В., Цибуковська Н.О., Дюкова Т.Л. , Волосник 
В.І. . 
         «ПРОТИ» -1 
Леонець О.С. 
         «УТРИМАЛИСЯ» - 3 
Струк В.В. , Маймулін М.С., Донська А.І.. 
 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято більшістю голосів . 
 



27. СЛУХАЛИ: секретаря виконкому Бурменка А.В. про розгляд листа ОК ЖБТ «Стройінвест» 
щодо присвоєння поштових адрес новоутвореним об’єктам нерухомого майна нежитловій 
будівлі літ. «Е-1» загальною площею 86,40 м2, нежитловій будівлі літ. «Д-1» загальною площею 
110,90 м2, за адресою: Харківська область, Чугуївський  район, смт Старий Салтів, вулиця 
Лужанський Шлях, будинок 4б/42, що належать ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ 
«ЖИТЛОВЕ_БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «СТРОЙІНВЕСТ» на правах приватної власності. 
ВИСТУПИВ:  архітектор селищної ради В. Чибаров  вважає за можливим задовільнити 
пропозицію ОК ЖБТ «Стройінвест»  .  
ПРОПОЗИЦІЯ: - Вважати за можливим поділ об’єкта нерухомого майна, що розташоване за 
адресою: Харківська область, Вовчанський район, смт Старий Салтів, вулиця Лужанський 
Шлях, будинок 4б/42 та присвоїти поштові адреси новоутвореним об’єктам нерухомого майна:  
       нежитловій будівлі літ. «Е-1» загальною площею 86,40 м2 – Харківська область, 
Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Лужанський Шлях, 4б/43; 
       нежитловій будівлі літ. «Д-1» загальною площею 110,90 м2 – Харківська область, 
Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Лужанський Шлях, 4б/42. 
     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» - 16 
Бурменко А.В., Курсачова Г.С., Лиман І.Д., Форов М.В., Нагорна М.М., Гордієнко К.В., Чепіженко Д.М., Глазунова 
І.Д. , Сороковий Г.Ю., Лисаченко С.П.,  Новікова Н.М., Шевченко А.В., Цибуковська Н.О., Дюкова Т.Л. , Волосник 
В.І., Струк В.В.  . 
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 3 
Леонець О.С.,  Маймулін М.С., Донська А.І.. 
 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято більшістю голосів . 
 

 

Старосалтівський селищний голова                                 оригінал підписано  Едуард КОНОВАЛОВ 

 

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


