ХАРКІВСЬКАРАЙОННА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
19.10.2018

Харків

№ 12 о/д

Про скликання XХVII сесії
районної ради VІІ скликання
На підставі п. 10 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» та ст. 15 Регламенту районної ради:
І. Скликати XХVII сесію районної ради VІІ скликання 07 грудня 2018 року
о 10.00 годині в приміщенні районної ради.
II. Запропонувати раді розглянути наступні питання:
1.
Про затвердження порядку денного XХVII сесії районної ради
VІI скликання.
2.
Про виконання Програми розвитку зовнішнього освітлення
населених пунктів Харківського району на 2016-2018 роки, затвердженої
рішенням районної ради від 28 січня 2016 року (зі змінами).
3.
Про виконання Програми розвитку інформаційного простору
Харківського району на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням районної
ради від 29 квітня 2015 року (зі змінами).
4.
Про внесення змін до районної Комплексної програми
модернізації матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти,
позашкільної освіти та міжшкільних навчально-виробничих комбінатів
Харківського району на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням районної
ради від 21 грудня 2017 року (зі змінами).
5.
Про внесення змін до районної цільової Програми
«Інформаційно-освітнє середовище (інформатизація) системи освіти
Харківського району на 2016-2020 роки» в новій редакції, затвердженої
рішенням районної ради від 28 січня 2016 року (зі змінами).
6.
Про виконання районного бюджету за 9 місяців 2018 року.
7.
Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2017
року «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього.
8.
Про прийняття майна із комунальної власності територіальної
громади с. Мала Рогань у спільну власність територіальних громад сіл,
селищ, міст Харківського району.
9.
Про надання попередньої згоди на прийняття у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району з комунальної
власності територіальної громади с. Веселе автотранспортного засобу.

10. Про надання дозволу комунальному підприємству Харківської
районної ради «КОМУНЕНЕРГО» на списання з балансу майна.
11. Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення
сільськогосподарських угідь, що знаходиться у власності гр. Яковлевої Л. С.
для ведення колективного садівництва в СТ «70 років Жовтня», земельна
ділянка № 16 що розташована за межами населених пунктів на території
Хорошівської селищної ради Харківського району Харківської області.
12. Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення
сільськогосподарського угіддя, що знаходиться у власності гр. Лініченко
Р. І. для ведення садівництва, садівниче товариство «Петрівка-2», що
розташована за межами населених пунктів на території Русько-Тишківської
сільської ради Харківського району Харківської області.
13. Різне.
ІІI. Головам постійних комісій районної ради (Фисун А.М., Пузік В.К.,
Угненко Р.О., Коваленко О.М., Бадалов Х.М., Назаренко С.Г.,
Нечипоренко О.С.), виконавчому апарату районної ради провести роботу по
підготовці сесії районної ради у відповідності з чинним законодавством
України.
ІV. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова районної ради

М. В. Литвиненко

