ХАРКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ПРОТОКОЛ
15 вересня 2016 року

№5
м. Харків

Засідання Президії районної ради
Місце проведення: Мала зала засідань Харківської районної ради
Час проведення: 9:00 год.
Всього членів Президії: 16 осіб.
Присутні 15 осіб:
Литвиненко М.В., Раїна Ю.І., Казаков О.Є., Рожанський В.А.,
Фисун А.М., Пузік В.К., Угненко Р.О., Бадалов Х.М., Шмиголь О.М.,
Коваленко О.М., Назаренко С.Г., Нечипоренко О.С., Третяк М.В.,
Віткович І.М.
Відсутні: 1 особа:
Блудов Ф.П. – керівник депутатської фракції «Всеукраїнське
об'єднання «Батьківщина» в Харківській районній раді» - хворий.
Запрошені:
Малишева О.В. – заступник голови Харківської районної державної
адміністрації;
Тройно О.В. – начальник управління житлово-комунального
господарства та будівництва райдержадміністрації;
Бабельчук О.І. – начальник відділу освіти райдержадміністрації;
Редченко О.Л. – начальник відділу агропромислового розвитку
райдержадміністрації;
Літвінов Р.О. – начальник відділу правового забезпечення діяльності
ради та комунальної власності виконавчого апарату районної ради;
Мєуш Н.В. – начальник фінансового управління
райдержадміністрації;
Хітріна Н.В. – заступник начальника Держгеокадастра у Харківському
районі Харківської області;
Куріло Д.О. – депутат районної ради;
Стасєв С.Ю. – начальник організаційного відділу – заступник
керуючого справами виконавчого апарату районної ради;
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Шевченко Ю.І. – керуючий справами виконавчого апарату районної
ради.
Засідання Президії районної ради проводив Литвиненко М.В. – голова районної
ради.
Порядок денний
Про
погодження
проекту
рішення
районної
ради
від
15 вересня 2016 року «Про затвердження порядку денного Х сесії районної
ради VII скликання».
Інформує голова районної ради Литвиненко М.В.
СЛУХАЛИ:
Голову районної ради Литвиненка М.В. з інформацією про проект
порядку денного Х сесії районної ради VII скликання.
Порядок денний сесії сформовано відповідно до вимог Регламенту
районної ради.
Литвиненко М.В. проінформував членів Президії районної ради про 2
проекти рішень, які надійшли від депутата районної ради Курила Д.О.:
«Про приведення закупівель світлопрозорих конструкцій та виконання робіт зі
скління в відповідність до вимог чинного законодавства», «Про приведення
закупівель вхідних дверей для місць загального користування та виконання
робіт з їх встановлення в відповідність до вимог чинного законодавства».
Звернув увагу на те, що надані проекти рішень сесії потребують
доопрацювання. Запропонував в міжсесійний період з залученням фахівців
доопрацювати подані Курілом Д.О. проекти рішень районної ради, після чого
винести на повторний розгляд сесії ради через попередній розгляд постійними
комісіями районної ради.
Пузік В.К. – виклав думку про те, що в Україні діють відповідні
нормативи.
Депутати підтримали пропозицію Литвиненка М.В.
Литвиненко М.В. також запропонував зняти з розгляду проект рішення:
«Про затвердження Програми підтримки Статутної діяльності Харківської
обласної організації Товариства Червоного Хреста України в Харківської
області на 2016-2020 роки», так як дана Програма потребує доопрацювання.
Депутати підтримали пропозицію Литвиненка М.В.
В обговорені питань проектів рішень взяли участь:
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Третяк М.В. – звернув увагу на необхідність інформування населення по
реформуванню системи освіти на території району, створенні опорних шкіл
тощо;
Бабельчук О.І. – дала пояснення, назвала умови по створенню опорних
шкіл;
Пузік В.К. – звернув увагу на роботу Роганського аграрного ліцею, на
існування 2-х змін в роботі ліцею. Запропонував надати площі для занять учнів,
для вчителів кімнату в гуртожитку;
Бабельчук О.І. – дала пояснення по суті;
Редченко О.Л. – дав пояснення по фінансуванню Програми боротьби зі
сказом тварин і Африканською чумою свиней у районі. Проінформував про
заходи, які приймаються на даний час в районі по попередженню захворювання
тварин;
Літвінов Р.О. – дав пояснення по питаннях, які входять до Програми
управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст району,
роботи комунальних підприємств, прийняття майна в комунальну власність та
внесення змін до Статутів комунальних підприємств;
Мєуш Н.В. – дала пояснення по проекту рішення «Про внесення змін до
рішення районної ради від 24 грудня 2015 року «Про районний бюджет на 2016
рік» та додатків до нього (із змінами)» та про цільовий фонд соціальноекономічного розвитку району;
Казаков О.Є. – дав пояснення по проекту рішення «Про порядок розгляду
електронних петицій, адресованих Харківській районній раді». Також
проінформував про результати засідання Робочої комісії «По присвоєнню
звання «Почесний громадянин Харківського району». Відзначив, що з 5
кандидатур, які було запропоновано винести на розгляд пленарного засідання –
буде винесено 4 кандидатури. Бабаївський селищний голова Мороз О.В. зняв
свою кандидатуру;
Фисун А.М. – звернув увагу на порушення строку подання документів на
кандидата Новікова О.А. Якщо буде прийнято рішення ради, то фракція
«Самопоміч» вимушена буде звернутись з поданням до суду;
Литвиненко М.В., Угненко Р.О., Віткович І.М. – запропонували питання з
затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних
ділянок розглянути для винесення на розгляд пленарного засідання пакетом.
Депутати підтримали пропозицію.
Назаренко С.Г. – звернув увагу на проект рішення про надання в оренду
кімнати для аптеки в сел. Буди, зауважив що, щоб отримати ліцензію необхідно
не менше 18 кв.м;
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Фисун А.М. – запропонував Президії надати йому слово на пленарному
засіданні ради з питання роботи веб-сторінок міських, селищних, сільських рад.
ВИРІШИЛИ:
Проект рішення «Про затвердження порядку денного Х сесії районної
ради VII скликання» від 15 вересня 2016 року погодити (додається).
Голосували: «за» - 15 осіб;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Голова Харківської
районної ради

М.В. Литвиненко
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