ХАРКІВСЬКАРАЙОННАРАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
24 вересня 2018 року

Харків

№ 11-о/д

Про внесення змін до розпорядження
голови районної ради від 04 вересня 2018
року № 10-о/д «Про скликання XXVI сесії
районної ради VII скликання»
На підставі п. 10 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» та ст. 15 Регламенту районної ради:
І. Внести зміни до розпорядження голови районної ради від 04 вересня 2018
року № 10-о/д «Про скликання XXVI сесії районної ради VII скликання»,
виклавши пункт II в новій редакції:
«II. Запропонувати раді розглянути наступні питання»:
1.
Про затвердження порядку денного XХVI сесії районної ради VІI
скликання.
2.
Про хід підготовки бюджетних установ та об’єктів житловокомунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019
років.
3.
Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку житловокомунального господарства Харківського району на 2018 рік, затвердженої
рішенням районної ради від 21 грудня 2017 року (зі змінами).
4.
Про внесення змін до Програми забезпечення пожежної,
техногенної безпеки та цивільного захисту Харківського району на 2017-2021
роки, затвердженої рішенням районної ради від 28 лютого 2017 року (зі
змінами).
5.
Про хід виконання районної Програми імунопрофілактики
населення Харківського району на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням
районної ради від 23 грудня 2016 року.
6.
Про затвердження районної цільової Програми по наданню
адресної грошової допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю,
які проживають на території Харківського району та отримують програмний
гемодіаліз на 2018-2021 роки.
7.
Про внесення змін до Програми соціального захисту населення
Харківського району на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням районної
ради від 23 грудня 2016 року.

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 та доповнень до Комплексної програми
соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх
сімей на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від 28 лютого
2017 року (зі змінами).
10. 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).
11. Про
затвердження
Програми
розвитку
комунальних
некомерційних підприємств Харківської районної ради – Центрів первинної
медичної допомоги Харківського району на 2018-2020 роки.
12. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного та
соціального розвитку Харківського району на 2018 рік, затвердженої
рішенням районної ради від 21 грудня 2017 року (зі змінами).
13. Про участь у обласному конкурсі міні-проектів розвитку
територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2018-2019 роках.
14. Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2017
року «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього.
15. Про внесення змін до рішення районної ради від 17 травня 2018
року «Про передачу зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Харківського району до комунальної власності територіальної громади
сел. Безлюдівка будівель котелень».
16. Про передачу зі спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Харківського району до комунальної власності територіальної
громади с. Вільхівка будівлі котельні та обладнання.
17. Про надання попередньої згоди на прийняття майна із
комунальної власності територіальної громади с. Мала Рогань у спільну
власність 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 с. Липці трансформаторної підстанції.
19. Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Харківського району до комунальної власності
територіальної громади с. Яковлівка.
20. Про затвердження статуту КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР
№ 1» в новій редакції.
21. Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір на
зайняття посади директора комунальної установи Харківської районної ради
«ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР», затвердженого рішенням районної
ради від 26 липня 2018 року.
22. Про затвердження Положення про конкурсний відбір на зайняття
посад педагогічних працівників комунальної установи Харківської районної
ради «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР».

23. Про призначення Савенкової Наталі Анатоліївни на посаду
директора
комунальної
установи
Харківської
районної
ради
«ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР № 1».
24. Про надання дозволу Територіальному центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Харківської районної державної
адміністрації на списання з балансу майна.
25. Про надання дозволу відділу охорони здоров’я Харківської
районної державної адміністрації на списання майна.
26. Про передачу майна з балансу комунального закладу охорони
здоров’я Мереф’янська центральна районна лікарня на баланс
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № 1
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ».
27. Про передачу майна з балансу комунального закладу охорони
здоров’я Мереф’янська центральна районна лікарня на баланс
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
«КОМУНЕНЕРГО».
28. Про внесення змін до рішення районної ради від 15 вересня 2016
року «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання для потреб бюджетних установ та інших
споживачів (крім населення) Харківського району Комунальному
підприємству Харківської районної ради «КОМУНЕНЕРГО» (зі змінами).
29. Про внесення змін до рішення районної ради від 20 липня 2017
року «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та
водовідведення для потреб споживачів всіх категорій Харківського району
комунальному підприємству Харківської районної ради «КОМУНЕНЕРГО»
(зі змінами).
30. Про надання дозволу комунальному підприємству Харківської
районної ради «КОМУНЕНЕРГО» на подовження строку дії договору.
31. Про надання дозволу комунальному підприємству Харківської
районної ради «КОМУНЕНЕРГО» на демонтаж, списання з балансу та
зарахування майна в запас для майбутнього використання у виробничому
процесі.
32. Про передачу з балансу КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «КОМУНЕНЕРГО» на баланс
ПОЗАМІСЬКОГО
ДИТЯЧОГО
ЗАКЛАДУ
ОЗДОРОВЛЕННЯ
ТА
ВІДПОЧИНКУ «ЛІСОВА ГАЛЯВИНА» ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
капітальних інвестицій.
33. Про окремі питання реформування КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА РЕДАКЦІЯ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ
«ТРИБУНА ТРУДЯЩИХ».
34. Про
затвердження
Статуту
КОМУНАЛЬНОГО
НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № 4 ХАРКІВСЬКОГО
РАЙОНУ» в новій редакції.
35. Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр.

Літкевича А. Є. для ведення особистого селянського господарства, що
розташована за межами населених пунктів на території Манченківської
селищної ради Харківського району Харківської області.
36. Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення,
категорія – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики оборони, та
іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості, які знаходяться у власності ТОВ «НАРГУС» для
обслуговування нежитлових будівель, що розташовані за межами населеного
пункту на території Лизогубівської сільської ради Харківського району
Харківської області.
37. Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться в оренді у приватного
підприємства Фірма «УКРПРОМТЕХІНВЕСТ» для обслуговування
рибокоптильного заводу, що розташована за межами населених пунктів на
території Роганської селищної ради Харківського району Харківської області.
38. Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення
несільськогосподарські угіддя, яка надається в оренду Шевцову О. О. для
іншого
сільськогосподарського
призначення
(землі
під
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами),
що розташована за межами населених пунктів на території Бабаївської
селищної ради Харківського району Харківської області.
39. Про преміювання голови районної ради Литвиненка М. В. за
підсумками роботи у липні, серпні та вересні 2018 року.
40. Про преміювання заступника голови районної ради Казакова О.Є.
за підсумками роботи у липні, серпні та вересні 2018 року.
41. Про
преміювання
заступника
голови
районної ради
Рожанського В. А. за підсумками роботи у липні, серпні та вересні 2018 року.
42. Різне.»
ІІ. Пункти «II та III» вважати пунктами «III та IV» відповідно.

Заступник голови районної ради

О. Є. Казаков

