ХАРКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ПРОТОКОЛ
21 липня 2016 року

№4
м. Харків

Засідання Президії районної
ради
Місце проведення: мала зала засідань районної ради (3 поверх)
Час проведення: 9.00
Всього членів Президії: 16 осіб.
Присутні

Запрошені:

15

осіб: Литвиненко М.В., Раїна Ю.І., Казаков О.Є.,
Рожанський В.А., Фисун А.М., Пузік В.К., Угненко Р.О.,
Бадалов Х.М., Шмиголь О.М., Коваленко С.В.,
Віткович І.М. за Коваленка О.М., Нікуленко В.І. за Третяка
М.В., Супрун К.О. за Блудова Ф.С., Шматько Ю.І. за
Назаренка С.Г., Крячко В.М. за Нечипоренка О.С.

Малишева
О.В.
–
заступник
голови
Харківської
райдержадміністрації
Редченко О.Л. – начальник відділу агропромислового розвитку
Харківської райдержадміністрації
Науменко О.В. – в.о. начальника Харківського відділу поліції ГУ
Національної поліції у Харківській області
Ковалено І.М. – начальник управління економіки Харківської
райдержадміністрації
Тройно О.В. – начальник управління житлово-комунального
господарства та будівництва Харківської райдержадміністрації
Синицький І.О. – завідувач сектору з питань надзвичайних
ситуацій управління житлово-комунального господарства та
будівництва Харківської райдержадміністрації
Мєуш Н.В. – начальник фінансового управління Харківської
райдержадміністрації
Хименко І.В. – начальник управління соціального захисту
населення Харківської райдержадміністрації

Даугуль В.Я. - заступник начальника управління – начальник
відділу державного земельного кадастру Держгеокадастру у
Харківському районі Харківської області
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Штикер Я.Ю. – начальник управління Держгеокадастру в
Харківському районі Харківської області
Шевченко Ю.І. – керуючий справами виконавчого апарату
Харківської районної ради
Стасєв С.Ю. - начальник організаційного відділу – заступник
керуючого справами виконавчого апарату Харківської районної
ради
Літвінов Р.О. – начальник відділу правового забезпечення
діяльності ради та комунальної власності апарату виконавчого
апарату Харківської районної ради
Засідання Президії районної ради проводив Литвиненко М.В. – голова
районної ради.
Порядок денний:
Про погодження проекту рішення районної ради від 21 липня
2016
року «Про затвердження проекту денного ІХ сесії районної ради VП
скликання»
Інформує голова районної ради Литвиненко М.В.
СЛУХАЛИ:
Голову районної ради Литвиненка М.В., який на початку засідання
представив депутатам в.о. начальника Харківського відділу поліції ГУ
Національної поліції Науменка Олександра Васильовича. Він надав про себе
автобіографічну інформацію.
Після чого голова районної ради проінформував членів Президії щодо
проекту рішення Порядку денного ІХ сесії районної ради VП скликання.
Обговорено кожне питання Порядку денного.
Звернув увагу присутніх на те, що всі питання розглянуті на засіданнях
профільних постійних комісій.
Відзначив, що всі питання розглянуті відповідно до вимог чинного
законодавства, Регламенту районної ради.
В обговоренні питань проекту рішення Порядку денного ІХ сесії районної
ради VП скликання взяли участь:
Мєуш Н.В., яка дала пояснення по проекту рішення «Про внесення змін
до рішення районної ради від 24 грудня 2015 року «Про районний бюджет на
2016 рік» та додатків до нього» (із змінами).

Нікуленко В.І. – звернув увагу на питання додаткового фінансування КП
«Комплекс по благоустрою Харківського району» та зменшення асигнувань по
Безлюдівській селищній раді.
Мєуш Н.В. – повідомила, що названі питання включено до проекту
рішення.
Шмиголь О.М. – запропонував голосування по виділенню коштів з
бюджету проводити по кожному питанню окремо.
3
Відбулась дискусія між Шмиголем О.М., Нікуленко В.І., Пузік В.К.,
Малишевою О.В.
Головуючий виніс дану пропозицію на голосування.
Пропозиція членами Президії не підтримана.
Фисун А.М. – вніс пропозицію вказувати кадастровий номер кожної
земельної ділянки в розрахунках по технічних документаціях з нормативногрошової оцінки земельних ділянок суб’єктів господарювання, а також
зазначати кадастровий номер в проекті порядку денного сесії.
Літвінов Р.О. – відзначив, що кадастровий номер зазначається в проектах
рішень районної ради.
Головуючий представив учасникам засідання заступника начальника
управління – начальника відділу державного земельного кадастру
Держгеокадастру у Харківському районі Харківської області Даугуля Валерія
Янисовича і надав йому слово.
Даугуль В.Я. – дав пояснення щодо проектів рішень по суті. Відзначив,
що вони підготовлені відповідно до вимог чинного законодавства України.
Нікуленко В.І. – звернувся до Фісуна А.М. з питанням: «А, що дає
конкретно йому, як депутату, відомість про кадастровий номер ділянки?»
Фисун А.М. – дав пояснення: «Це для того, щоб попередньо знати чи
виділена земельна ділянка, чи є накладення на неї!»
Відбулась дискусія між Нікуленко В.І., Фісуном А.М., Даугулем В.Я.,
Литвиненко М.В.
Зазначено, якщо депутат районної ради не отримав на свою електронну
адресу матеріали та проекти рішень районної ради, то він повинен оперативно
інформувати виконавчий апарат районної ради з означеного питання.
Бадалов Х.М. – дав пояснення щодо розгляду профільною постійною
комісією погодження клопотання Державної служби геології та надр України
стосовно надання спеціального дозволу ПАТ «Харківське кар'єроуправління».
Фисун А.М. – поставив запитання щодо співпраці ПАТ «Харківське
кар'єроуправління» та Безлюдівської селищної ради.
Раїна Ю.І. – надав інформацію щодо роботи ПАТ «Харківське
кар'єроуправління», як бюджетоутворюючого підприємства в районі.
Акцентував увагу присутніх, що на ремонт дороги в селищі Безлюдівка
підприємство виділяє кошти в сумі 1,0 млн. грн.
Повідомив, що на умовах співфінансування (на ремонт зазначеної дороги)
з районного бюджету планується виділити ще 1,0 млн. грн.

Запропонував, в порядку контролю за вивезенням піску, на виїзді з
кар’єру встановити відповідні ваги, громадський пост з представником поліції.
Супрун К.О. – звернувся до Президії із зверненням щодо можливості
виступу на сесії районної ради від депутатської фракції «Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина» з заявою.
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Фисун А.М. – вніс пропозицію до Президії щодо надання йому слова на
пленарному засіданні в розділі «Різне».
ВИРІШИЛИ:
Проект рішення «Про затвердження проекту денного ІХ сесії районної
ради VП скликання» від 21 липня 2016 року погодити (додається).
Голосували: «за» - 15 осіб;
«проти» - не має;
«утримались» - не має.
Голова Харківської районної
ради

М. В. Литвиненко

