Протокол № 2
засідання Президії районної ради
Дата проведення: 24 травня 2016 року
Місце проведення: Мала зала засідань
районної ради
Час проведення: 9:00 год.
Всього членів Президії –
16
чол.
Присутні:
Литвиненко
М.В.,
Казаков О.Є, Рожанський В.А., Фисун
А.М., Угненко Р.О., Коваленко О.М.,
Бадалов
Х.М.,
Назаренко
С.Г.,
Нечипоренко О.С., Блудов Ф.П.,
Шмиголь О.М., Віткович І.М., Раїна
Ю.І.
Відсутні: Коханова Н.С., Третяк М.В.,
Пузік В.К.
Запрошені:
Бондаренко Ю.М. – перший заступник
голови райдержадміністрації;
Малишева О.В. – заступник голови
райдержадміністрації;
Криворучко Ю.О. – в.о. начальника
фінансового
управління
райдержадміністрації;
Тройно О.В. – начальник управління
житлово-комунального господарства та
будівництва райдержадміністрації;
Бакай О.Ю. – директор районного
центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді;
Хітріна Н.В. – заступник начальника
Держгеокадастра
у
Харківському
районі Харківської області;
Шевченко Ю.І. – керуючий справами
виконавчого апарату районної ради;
Стасєв
С.Ю.
–
начальник
організаційного відділу – заступник
керуючого
справами
виконавчого
апарату районної ради;
Літвінов Р.О. – начальник відділу
правового забезпечення діяльності ради

та комунальної власності виконавчого
апарату районної ради.
Засідання Президії районної ради проводив Литвиненко Максим
Владиславович – голова районної ради.

Порядок денний
1. Про погодження проекту рішення сесії районної ради від 26 травня 2016
року «Про затвердження порядку денного VII сесії районної ради VII
скликання».
Інформація: Литвиненко Максим Владиславович – голова районної
ради.
СЛУХАЛИ:
Про
погодження
проекту
рішення
сесії
районної ради від 26 травня 2016 року «Про затвердження порядку денного VII
сесії районної ради VII скликання» ( далі – Порядок денний).
Інформує Литвиненко Максим Владиславович – голова районної ради,
який відзначив, що всі питання Порядку денного попередньо розглянуті
постійними комісіями і підготовлені відповідно до чинного законодавства та
Регламенту районної ради (Проекти рішень члени Президії отримали для
вивчення попередньо).
В обговоренні питання взяли участь:
1. Фисун А.М. – голова постійної комісії з питань регламенту, депутатської
діяльності, місцевого самоврядування, законності, боротьби з корупцією та
злочинністю, вніс пропозицію Звіт голови районної державної адміністрації
перенести в середину Порядку денного, а перед цим заслухати проекти рішень,
які стосуються затвердження, виконання та внесення доповнень до районних
Програм та районного бюджету;
- Раїна Ю.І. – голова Харківської районної державної адміністрації
звернувся до депутатів з проханням залишити розгляд Звіту голови Харківської
районної державної адміністрації з питань виконання Програми економічного і
соціального розвитку Харківського району, районного бюджету та делегованих
районною радою повноважень за 2015 рік та I квартал 2016 року другим у
Порядку денному.
ВИРІШИЛИ: Звіт голови Харківської районної державної адміністрації з
питань виконання Програми економічного і соціального розвитку Харківського
району, районного бюджету та делегованих районною радою повноважень за
2015 рік та I квартал 2016 року заслухати другим у Порядку денному.

2. Малишева О.В. – заступник голови Харківської районної державної
адміністрації внесла пропозицію включити додатково до Порядку денного
проект рішення «Про внесення змін до районної Програми «Організація
оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки», затвердженої рішенням
районної ради від 25 лютого 2016 року»;
- Казаков О.Є. – заступник голови районної ради, запропонував
розглянути проект рішення «Про внесення змін до районної Програми
«Організація оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки»,
затвердженої рішенням районної ради від 25 лютого 2016 року» за
результатами роботи за І-е півріччя поточного року, коли будуть відомі
фінансові показники і буде більше можливостей по виділенню коштів на
оздоровлення дітей із зони проведення АТО;
- Раїна Ю.І. – зауважив на необхідності внесення зміни до Програми
«Організація оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки»,
затвердженої рішенням районної ради від 25 лютого 2016 року» на цій сесії, у
зв’язку з початком літнього оздоровлення дітей вже в червні поточного року.
- Казаков О.Є. – погодився з пропозицією Раїни Ю.І. і зняв свою
пропозицію з розгляду;
Пропозиція Харківської районної державної адміністрації доповнити
Порядок денний проектом рішення «Про внесення змін до районної Програми
«Організація оздоровлення ті відпочинку дітей на 2016-2018 роки»,
затвердженої рішенням районної ради від 26 лютого 2016 року», підтримана
членами Президії районної ради.
3. Литвиненко М.В. – голова районної ради запропонував розглянути одним
блоком питання проекту порядку денного сесії (19 та 20 питання), пов’язані з
здійсненням закупівель товарів і послуг в системі електронних державних
закупівель ProZorro.
В обговоренні питання взяли участь: – Літвінов Р.О., який відзначив, що
прийняття Положення про здійснення закупівель товарів і послуг потребує
реалізації процедур, передбачених Законом України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а це правові
відносини, які потребують часу. З серпня 2016 року буде діяти новий Закон
України.
З даного питання відбулась дискусія, в якій взяли участь
Шмиголь О.М., Фисун А.М., Раїна Ю.І., Литвиненко М.В., Казаков О.Є.
Було запропоновано видати розпорядження голови районної ради про
роботу в системі ProZorro, що прискорить роботу невідкладно. Таке
розпорядження видано головами обласної і районної державних адміністрацій.

Литвиненко М.В. дав доручення підготувати проект розпорядження і
надати депутатами районної ради для ознайомлення перед початком сесії.
Пропозиція про залишення в проекті порядку денному сесії окремо 19 і 20
питань і надання перед початком сесії депутатам проекту розпорядження
голови районної ради з питання впровадження процедури електронних
закупівель товарів в системі ProZorro підтримана членами Президії.
4. Литвиненко М.В. доповів членам Президії про всі інші питання
проекту Порядку денного VII сесії районної ради.
ВИРІШИЛИ: Проект рішення «Про затвердження Порядку денного VII
сесії районної ради VII скликання» з поправкою погодити, голосували: «за» - 11
депутатів, «проти» - немає, «утримались» - немає. (проекти рішень додаються).

Голова районної ради

М.В. Литвиненко

