ХАРКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ПРОТОКОЛ № 12
виїзного засідання Президії районної ради
Дата проведення: 20.07.2017 року
Місце проведення: Пісочинська ЗОШ І-ІІІ ступенів «Мобіль» Харківської районної
ради Харківської області, за адресою: смт Пісочин, вул. Кушнарьова Є.П. 1-б.
Час проведення: 10-00 год.
Всього членів Президії: 16 осіб.
Присутні: 13 осіб: Литвиненко М.В., Раїна Ю.І., Казаков О.Є., Рожанський В.А.,
Пузік В.К., Бадалов Х. М., Угненко Р.О., Коваленко О.М., Нечипоренко О.С., Фисун
А.М., Шмиголь О.М., Коваленко С.В., Аулова Н.М. за Вітковича І.М.
Відсутні - 3 особи: Третяк М.В., Блудов Ф.П., Назаренко С.Г.
Депутати районної ради VII скликання: Кириллов М.В., Костенко Ю.В., Червоний
А.С., Мельник О.М., Полікарпов Ю.Л., Подорожний О.М., Рижикова Л.Є., Шматько
Ю.І., Бугріменко Н.О., Міщаненко В.В., Костецький А.С., Паршин Є.В., Коханова
Н.С., Супрун К.О.
Запрошені:
Тройно О. В. - начальник управління житлово-комунального господарства та
будівництва райдержадміністрації;
Мєуш Н. В. – начальник фінансового управління райдержадміністрації;
Бабельчук О. І. – начальник відділу освіти райдержадміністрації;
Хименко І.В. – начальник управління соціального захисту населення
райдержадміністрації;
Присутні:
Кисіль В.В. – депутат Харківської обласної ради;
Чернобай О.О. – Пісочинський селищний голова;
Тищенко О.Г. – депутат Пісочинської селищної ради;
Топчій А.Г. – заступник голови Роганської об’єднаної територіальної громади;
Ємець Ю.І. – Вільхівський сільський голова;
Пуляєва О.А. – Слобожанський сільський голова;
Зінов’єв М.В. – Малороганський сільський голова;
Стасєв С.Ю. – керуючий справами виконавчого апарату районної ради;
Переясловець Т.В. – начальник організаційного відділу – заступник керуючого
справами виконавчого апарату районної ради;
Трубнікова О.В. – головний спеціаліст відділу правового забезпечення діяльності
ради та комунальної власності виконавчого апарату;
Колісник Є.В. - головний спеціаліст відділу аналітики та регіонального
розвитку виконавчого апарату районної ради;
Таранцева О.А. - головний спеціаліст відділу аналітики та регіонального
розвитку виконавчого апарату районної ради;
Пономаренко В.В. - начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації;
Сівцов М.М. – завідувач сектору промисловості та транспорту управління економіки
райдержадміністрації.

Засідання Президії районної ради проводив Литвиненко М.В. – голова
Харківської районної ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про погодження проекту рішення Харківської районної ради від 20 липня
2017 року «Про затвердження порядку денного XVІІ сесії районної ради VII
скликання»
Інформує голова Харківської районної ради Литвиненко М.В.
СЛУХАЛИ: Голову районної
ради Литвиненка М.В. з інформацією про проект порядку денного XVІІ
сесії районної ради VII скликання.
Проект порядку денного сесії сформовано відповідно до норм чинного
законодавства та Регламенту районної ради, матеріали щодо цього попередньо
направлені депутатам районної ради на їх електронні адреси. Питання, що
внесені до порядку денного, розглянуті на засіданнях постійних комісій
районної ради та рекомендовані до розгляду на пленарному засіданні сесії.
Голова районної ради запитав, чиє пропозиції до запропонованого
порядку денного.
СЛУХАЛИ: Малишеву О.В. – заступника голови – керівника апарату
Харківської районної державної адміністрації, яка звернулась до депутатів
районної ради з проханням включити до порядку денного XVІІ сесії районної
ради VII скликання питання: «Про зміну типу та назв загальноосвітніх
навчальних закладів Харківського району».
В обговоренні питання взяли участь: Литвиненко М.В., Червоний А.С.,
Нечипоренко О.С.
Литвиненко М.В. виніс включення до порядку денного питання «Про
зміну типу та назв загальноосвітніх навчальних закладів Харківського району»
на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13 чол., «проти» - немає, «утримались» - немає.
ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного XVІІ сесії районної ради
VII скликання питання «Про зміну типу та назв загальноосвітніх навчальних
закладів Харківського району».
Після чого члени Президії перейшли до розгляду питань, які включені до
порядку денного XVІІ сесії районної ради VII скликання.
Литвиненко М.В. надав слово доповідачам по кожному питанню,
включеному до порядку денного.
Відбулось обговорення та погодження шляхом голосування членами
Президії районної ради наступних питань порядку денного, що включені до
проекту рішення «Про затвердження порядку денного XVII сесії районної ради
VІI скликання», зокрема:
1. Литвиненко Максим Владиславович вніс пропозицію про перенесення
розгляду питання «Інформація керівника Харківської місцевої прокуратури про
стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та

результати діяльності на території Харківського району» на кінець пленарного
засідання, після розгляду всіх питань, включених до порядку денного.
2. Слухали Мєуш Наталію Вікторівну – начальника фінансового
управління райдержадміністрації, яка звернулась до депутатів районної ради з
проханням доповнити проект рішення «Про внесення змін до рішення районної
ради від 23 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків
до нього» (зі змінами) пунктом наступного змісту «Прийняти субвенцію надану
Васищівською селищною радою на капітальний ремонт на каналізаційних
насосних станціях с. Васищеве в сумі 50,0 тис.грн».
3. Відбулось обговорення проекту рішення «Про надання дозволу
комунальному підприємству Харківської районної ради «КОМУНЕНЕРГО» на
припинення виробництва теплової енергії котельною, виведення з експлуатації
основних засобів та списання з балансу майна». В обговоренні питання взяли
участь: Литвиненко М.В., Фисун А.М., Трубнікова О.В.
4. Відбулось обговорення проекту рішення «Про встановлення тарифів на
централізоване водопостачання та водовідведення для потреб споживачів всіх
категорій Харківського району комунальному підприємству Харківської
районної ради «КОМУНЕНЕРГО». В обговоренні питання взяли участь:
Литвиненко М.В., Фисун А.М., Трубнікова О.В..
5. Відбулось обговорення проекту рішення «Про надання погодження
спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування піску
Сороківського родовища ТОВ «ХАРКІВНЕРУДПРОМ». В обговоренні
питання взяли участь: Литвиненко М.В., Бадалов Х.М., Шмиголь О.М., Фисун
А.М., Переясловець Т.В.
6. Відбулось обговорення проекту рішення «Про надання погодження
спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування суглинку
та піску Роганського родовища ТОВ «ХАРКІВНЕРУДПРОМ». В обговоренні
питання взяли участь: Литвиненко М.В., Раїна Ю.І., Бадалов Х.М., Пузік В.К.
Головуючий Литвиненко М.В. виніс питання
«Про затвердження
порядку XVІІ сесії районної ради VII скликання» на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13 чол., «проти» - немає, «утримались» - немає.
ВИРІШИЛИ: Проект рішення Харківської районної ради від 20 липня 2017
року «Про затвердження порядку денного XVІІ сесії районної ради VII
скликання» погодити зі змінами (додається до протоколу).

Голова районної ради

М.В. Литвиненко

