
 
 

УКРАЇНА 

 
                     СТАРОСАЛТІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
       ЧУГУЇВСЬКОГО   РАЙОНУ   ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
                                 ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
                   
                                 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

  10 січня  2021  року                                                                №  01 - ОД     
 

Про скликання засідання  
виконавчого комітету Старосалтівської  
селищної ради VІІІ скликання 
 
 На підставі ст. 53 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, згідно з графіком  та  планом роботи виконавчого комітету 
Старосалтівської селищної ради на 2022 рік  затверджених рішеннями 

виконавчого комітету Старосалтівської селищної ради від 16.12.2021 року № 
381 та 402 ,  скликати засідання виконавчого комітету Старосалтівської 
селищної  ради VІІІ скликання 20 січня 2022 року о 10.00 годині за адресою : 

смт Старий Салтів , вул. Перемоги, 14   зала засідань ( ІІ поверх). 
 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 

1. На засідання виконавчого комітету винести наступні питання: 
Про виконання селищного бюджету за 2021 рік. 
Про стан виконання Програми соціально-економічного розвитку 

Старосалтівської селищної ради на 2021 рік. 

Про стан виконання місцевих цільових програм у 2021 році .  
Про стан реалізації  Стратегії сталого розвитку Старосалтівської ОТГ на 

період 2018-2026 роки.  

Про стан роботи зі зверненнями громадян  за 2021 рік .    
Про перереєстрацію громадян , які перебувають на квартирному обліку в 

селищній  раді. 
    Про впорядкування ведення квартирного обліку громадян, що потребують 
поліпшення житлових умов станом на 2022 рік. 
      Про затвердження планів робот структурних підрозділів та посадових 
осіб селищної ради на 2022 рік.  
      Про внесення змін до рішення виконавчого комітету селищної ради «Про 
створення опікунської ради та затвердження Положення про опікунську раду   



виконавчого комітету Старосалтівської селищної ради» від 17.04.2019 року 
№ 47 .  

    Про розгляд пропозицій тимчасової комісії при виконавчому комітеті  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 . 
      Про розгляд звернень громадян. 
      Різне. 
2.  Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Анатолію 
БУРМЕНКУ повідомити членів виконавчого комітету та запрошених про 
дату та час проведення чергового засідання виконавчого комітету 
Старосалтівської  селищної ради VІIІ скликання. 
3.  Контроль за виконанням даного розпорядження  залишаю за собою.  
 

 
 

Селищний  голова               Едуард КОНОВАЛОВ  
 
 
 
 


