УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
19.05.2017 року

Харків

№ 08-о/д

Про скликання XVI сесії
районної ради VІІ скликання
На підставі п. 9 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» та ст. 12 Регламенту районної ради
І. Скликати XVI сесію районної ради VІІ скликання 30 травня 2017 року
о 10.00 годині в приміщенні районної ради з таким порядком денним:
1. Про затвердження порядку денного XVI сесії районної ради VІI
скликання.
2. Про хід виконання Програми поліпшення забезпечення дітей
повноцінним харчуванням на період 2016-2020 роки, затвердженої рішенням
районної ради від 24 грудня 2015 року.
3. Про хід виконання Програми створення страхового фонду документації
Харківського району Харківської області на 2014-2018 роки, затвердженої
рішенням районної ради від 24 грудня 2013 року (зі змінами).
4. Про хід виконання Програми з охорони і підвищення родючості земель
Харківського району Харківської області на 2011-2020 роки, затвердженої
рішенням районної ради від 30 жовтня 2010 року.
5. Про внесення доповнень до Програми зайнятості населення
Харківського району на період до 2017 року, затвердженої рішенням
районної ради від 24 грудня 2013 року.
6. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку малого
підприємництва у Харківському районі на 2016-2018 роки, затвердженої
рішенням районної ради від 24 березня 2016 року.
7. Про затвердження Програми з реалізації Конвенції ООН про права
дитини на 2017-2021 роки у Харківському районі.
8. Про внесення змін до Програми розвитку інформаційного простору
Харківського району на 2015 - 2018 роки, затвердженої рішенням районної
ради від 29 квітня 2015 року (зі змінами).
9. Про внесення змін до районної цільової соціальної Програми розвитку
позашкільної освіти на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної
ради від 24 грудня 2015 року (зі змінами).

10. Про внесення змін до районної Програми оптимізації мережі
навчальних закладів Харківського району на 2017-2019 роки, затвердженої
рішенням районної ради від 23 грудня 2016 року.
11. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми розвитку
соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді в Харківському районі на 20142018 роки, затвердженої рішенням районної ради від 03 лютого 2014 року.
12. Про внесення змін та доповнень до Комплексної Програми соціальної
підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 20172019 роки, затвердженої рішенням районної ради від 28 лютого 2017 року.
13. Про внесення змін та доповнень до Програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства Харківського району на 2015-2017 роки,
затвердженої рішенням районної ради від 09 липня 2015 року (зі змінами).
14. Про внесення змін до Програми управління спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району на 2016 - 2018
роки, затвердженої рішенням районної ради від 28 січня 2016 року (зі
змінами).
15. Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року
«Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього.
16. Про списання безнадійної заборгованості ліквідованого банку
«Україна».
17. Про створення Пісочинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
«Мобіль» Харківської районної ради.
18. Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального
ремонту жилих будинків (квартир) інвалідів війни, осіб, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, членів сімей загиблих військовослужбовців та
прирівняних до них осіб.
19. Про затвердження Порядку відшкодування витрат за пільговий проїзд
один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або
повітряним, або залізничним, або водним транспортом громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
20. Про внесення змін до Порядку відшкодування компенсації за пільговий
проїзд окремих категорій громадян автомобільним та залізничним
транспортом загального користування на приміських маршрутах на 2017 рік,
затвердженого рішенням районної ради від 28 лютого 2017 року.
21. Про внесення змін до рішення районної ради від 28 лютого 2017 року
«Про затвердження Переліку об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ та міст району, що підлягають передачі в оренду на
конкурсних засадах в 2017 році».
22. Про надання дозволу відділу освіти Харківської районної державної
адміністрації на списання з балансу майна.
23. Про передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ та
міст Харківського району до комунальної власності територіальної громади
Роганської селищної ради нежитлової будівлі.
24. Про передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ та
міст району до комунальної власності територіальної громади м. Люботина
будівлі гаражу.

25. Про передачу основних засобів з балансу відділу охорони здоров’я
Харківської районної державної адміністрації на баланс Комунального
підприємства Харківської районної ради «КОМУНЕНЕРГО».
26. Про затвердження Статуту позаміського дитячого закладу
оздоровлення та відпочинку «ЛІСОВА ГАЛЯВИНА» в новій редакції.
27. Про передачу майна з балансу комунального підприємства теплових
мереж Харківського району Харківської районної державної адміністрації на
баланс позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «ЛІСОВА
ГАЛЯВИНА» Харківської районної ради.
28. Про передачу майна з балансу Харківської районної ради
«КОМУНЕНЕРГО» на баланс позаміського дитячого закладу оздоровлення
та відпочинку «ЛІСОВА ГАЛЯВИНА» Харківської районної ради.
29. Про надання дозволу Комунальному підприємству теплових мереж
Харківського району Харківської райдержадміністрації на списання з
балансу майна.
30. Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Харківської районної ради «КОМУНЕНЕРГО» в новій редакції.
31. Про надання дозволу комунальному підприємству Харківської
районної ради «КОМУНЕНЕРГО» на збільшення оплати ліміту овердрафт.
32. Про подовження трудових відносин з Уразовською Марією
Костянтинівною,
директором
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
«Комплекс по благоустрою Харківського району».
33. Про подовження трудових відносин з Хорошевим Миколою
Миколайовичем,
головним
редактором
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА РЕДАКЦІЯ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ
«ТРИБУНА ТРУДЯЩИХ».
34. Про подовження трудових відносин з Бондаренком Геннадієм
Івановичем,
директором
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
«ХАРКІВСЬКЕ РАЙОННЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ».
35. Про
припинення
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
«ЗЕМЛЕВПОРЯДНИК» (код ЄДРПОУ 31422524), розташованого за
адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, пров.
Транспортний, 2 – шляхом ліквідації.
36. Про
припинення
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
«АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ» (код ЄДРПОУ
22670095), розташованого за адресою: Харківська область, Харківський
район, смт. Пісочин, вул. Крупської, 15 – шляхом ліквідації.
37. Про внесення змін до складу ліквідаційної комісії КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «ВОДТЕХКОНТРОЛЬ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ» (код
ЄДРПОУ 36555226).
38. Про внесення змін до складу ліквідаційної комісії КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ» (код
ЄДРПОУ 37131722).
39. Про звільнення Дем’яненко Оксани Михайлівни з посади виконуючої
обов’язки директора комунального підприємства «АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ».

40. Про передачу основних засобів з балансу державно-комунальної
установи «Автогосподарство спецавтотранспорту Харківського району
Харківської області».
41. Про
припинення
ДЕРЖАВНО-КОМУНАЛЬНОЇ
УСТАНОВИ
АВТОГОСПОДАРСТВО СПЕЦСАНАВТОТРАНСПОРТ ХАРКІВСЬКОГО
РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
(код
ЄДРПОУ
03293818),
розташованого за адресом: Харківська область, Харківський район,
смт. Покотилівка, пров. Успенський, 1, - шляхом ліквідації.
42. Про порушення клопотання перед Харківською обласною радою щодо
нагородження Чигрина В.В. Почесною Грамотою Кабінету Міністрів
України.
43. Про погодження лімітів на спеціальне використання лісових ресурсів
при заготівлі другорядних лісових матеріалів на 2017 рік.
44. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення
сільськогосподарських угідь, які знаходяться у постійному користуванні
САДІВНИЧОГО ТОВАРИСТВА «ЖЕМЧУЖИНА» для організації
колективних садів, що розташовані за межами населених пунктів на території
Хорошівської селищної ради Харківського району Харківської області.
45. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що
надається на умовах оренди ТОВ «АТІКВА ЕСТЕЙТ» для експлуатації та
обслуговування цілісного майнового комплексу – бази світлих
нафтопродуктів, що розташована за межами с-ща Докучаєвське, Польовий
в’їзд, 1 Харківського району Харківської області.
46. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення
сільськогосподарських угідь, що знаходяться в оренді гр. Прокопенко О.М.
для ведення фермерського господарства, що розташовані за межами
населених пунктів на території Липецької сільської ради Харківського
району Харківської області.
47. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, що надається на умовах оренди
гр. Новікову О.С. для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, яка розташована за межами населених пунктів на території
Вільхівської сільської ради Харківського району Харківської області.
48. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, що надається на умовах оренди
гр. Новікову О.С. для обслуговування нежитлової будівлі (магазину), яка
розташована за межами населених пунктів на території Вільхівської сільської
ради Харківського району Харківської області.
49. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, що надається на умовах оренди КОРПОРАЦІЇ
«КРИНИЦЯ» для розташування полігону пісочного кар’єру по видобуванню
будівельних пісків, що розташована за межами населених пунктів на
території Вільхівської селищної ради Харківського району Харківської
області.

50. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення приватної
власності
гр.
Дерев’янка
Д.В.
для
ведення
товарного
сільськогосподарського виробництва, які розташовані за межами населених
пунктів на території Васищевської селищної ради Харківського району
Харківської області.
51. Про преміювання голови районної ради Литвиненка М.В. за
підсумками роботи у березні, квітні та травні 2017 року.
52. Про преміювання заступника голови районної ради Казакова О.Є. за
підсумками роботи у березні, квітні та травні 2017 року.
53. Про преміювання заступника голови районної ради Рожанського В. А.
за підсумками роботи у березні, квітні та травні 2017 року.
ІІ. Виконавчому апарату та головам постійних комісій районної ради
(Фисун А.М., Пузік В.К., Коваленко О.М., Нечипоренко О.С.,
Назаренко С.Г., Бадалов Х.М., Угненко Р.О.) провести роботу по підготовці
сесії районної ради у відповідності з чинним законодавством України.
ІІІ. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова районної ради

М. В. Литвиненко

