УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
10.07.2017 року

Харків

№ 10-о/д

Про скликання XVII 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 XVII сесію районної ради VІІ скликання 20 липня 2017 року
о 10.00 годині в приміщенні районної ради з таким порядком денним:
1. Про затвердження порядку денного XVII сесії районної ради VІI
скликання.
2. Про хід підготовки бюджетних установ та об’єктів житловокомунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018
років.
3. Про проведення централізованих розрахунків з погашення різниці в
тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, які
надані населенню, керуючись Порядком та умовами надання у 2017 році
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці
між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого
опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та
водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з
використанням
внутрішньобудинкових
систем),
що
вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам
теплопостачання,
централізованого
питного
водопостачання
та
водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи
місцевого самоврядування.
4. Про хід виконання Програми зайнятості населення Харківського
району на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням районної ради від
24 грудня 2013 року.
5. 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).
6. Про внесення змін до районної Програми забезпечення діяльності
Центру
надання
адміністративних
послуг
при
Харківській
райдержадміністрації на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від
23 грудня 2016 року.

7. Про внесення змін в цільову Програму роботи з обдарованою молоддю
Харківського району на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної
ради від 28 січня 2016 року.
8. Про виконання районного бюджету за I півріччя 2017 року.
9. Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року
«Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього.
10. Про затвердження Положення про звання «Почесний громадянин
Харківського району».
11. Про внесення змін до рішення районної ради від 28 лютого 2017 року
«Про затвердження Переліку об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст району, що підлягають передачі в оренду на
конкурсних засадах в 2017 році».
12. Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж
Харківського району Харківської районної державної адміністрації на
списання з балансу майна.
13. 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.
14. Про затвердження Статуту комунального підприємства Харківської
районної ради «КОМУНЕНЕРГО» в новій редакції.
15. Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та
водовідведення для потреб споживачів всіх категорій Харківського району
комунальному підприємству Харківської районної ради «КОМУНЕНЕРГО».
16. Про надання дозволу комунальному підприємству Харківської
районної ради «КОМУНЕНЕРГО» на отримання кредиту в ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК».
17. Про надання дозволу на передачу в оренду нерухомого майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району.
18. Про передачу зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Харківського району до комунальної власності територіальної громади
Роганської селищної ради підручників для учнів 4 та 7 класів
загальноосвітніх навчальних закладів.
19. Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Харківського району до комунальної власності територіальної
громади Роганської селищної ради.
20. Про надання згоди на прийняття майна з комунальної власності
територіальної громади с. Мала Рогань у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст Харківського району.
21. Про відкликання районною радою власних повноважень з управління
адміністративними будинками районної ради, делегованих районній
державній адміністрації.
22. Про погодження спеціального дозволу на користування надрами з
метою
видобування
піску
Сороківського
родовища
ТОВ «ХАРКІВНЕРУДПРОМ».

23. Про погодження спеціального дозволу на користування надрами з
метою видобування суглинку та піску Роганського родовища
ТОВ «ХАРКІВНЕРУДПРОМ».
24. 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.
25. 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.
26. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельних ділянок, що надаються на умовах оренди ТОВ
«ЮРИДИЧНА ФІРМА ІНЕКС» для будівництва та обслуговування
культурно-спортивного-оздоровчого комплексу та ведення лісового
господарства, що розташовані за межами населених пунктів на території
Бабаївської селищної ради Харківського району Харківської області.
27. 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.
28. Інформація керівника Харківської місцевої прокуратури про стан
законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та
результати діяльності на території Харківського району.
29. Про преміювання голови районної ради Литвиненка М.В. за
підсумками роботи у червні 2017 року.
30. Про преміювання заступника голови районної ради Казакова О.Є. за
підсумками роботи у червні 2017 року.
31. Про преміювання заступника голови районної ради Рожанського В. А.
за підсумками роботи у червні 2017 року та надання матеріальної допомоги
на оздоровлення та на вирішення соціально – побутових питань.
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

