ХАРКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ПРОТОКОЛ
03 листопада 2016 року

№6
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 16 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., Віткович І.М.;
Нікуленко В.І. за Третяка М.В., Блудов Ф.П., Коваленко С.В.
Відсутніх немає.
Запрошені:
Малишева О.В. – заступник голови Харківської районної державної
адміністрації;
Тройно О.В. – начальник управління житлово-комунального
господарства та будівництва Харківської районної державної
адміністрації;
Бабельчук О.І. – начальник відділу освіти Харківської районної
державної адміністрації;
Літвінов Р.О. – начальник відділу правового забезпечення діяльності
ради та комунальної власності виконавчого апарату Харківської
районної ради;
Мєуш Н.В. – начальник фінансового управління Харківської районної
державної адміністрації;
Хітріна Н.В. – заступник начальника Держгеокадастра у Харківському
районі Харківської області;
Стасєв С.Ю. – начальник організаційного відділу – заступник керуючого
справами виконавчого апарату Харківської районної ради;
Сівцов М.М. – завідувач сектору промисловості та транспорту
управління економіки Харківської районної державної адміністрації;
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Шматько Ю.І. – начальник відділу охорони здоров'я Харківської
районної державної адміністрації;
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 Харківської районної ради від
03 листопада 2016 року «Про затвердження порядку денного XI сесії районної
ради VII скликання».
Інформує голова районної ради Литвиненко М.В.
СЛУХАЛИ:
Голову Харківської районної ради Литвиненка М.В. з інформацією про
проект рішення районної ради від 03.11.2016 року «Про затвердження порядку
денного ХІ сесії районної ради VII скликання».
Максим Владиславович проінформував, що перед засіданням Президії
відбулося спільне засідання постійних комісій з питань освіти, культури,
молодіжної політики, фізичної культури та спорту і з питань спільної власності
територіальних громад, містобудування, житлово-комунального господарства
та паливно-енергетичного комплексу, які запропонували включити до проекту
Порядку денного ще 2 питання, а саме: проекти рішень «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» та
«Про перейменування загальноосвітніх навчальних закладів Харківського
району».
Літвінов Р.О. – надав роз’яснення по даним проектам рішень.
Литвиненко М.В. запропонував доповнити проект порядку денного XI
сесії районної ради VII скликання 2 питаннями:
«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» та «Про перейменування загальноосвітніх
навчальних закладів Харківського району».
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Голосували: «за» - 16 осіб;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.
Після чого члени Президії перейшли до розгляду питань (всього питань
28), які включені до проекту порядку денного сесії, що сформований відповідно
до вимог Регламенту районної ради.
Фисун А.М. повідомив, що депутат обласної ради Кисіль В.В. просить
слово для виступу на пленарному засіданні районної ради;
Шевченко Ю.І. повідомив про прохання депутата Безлюдівської селищної
ради Гайденко О.М. виступити на сесії в «різному».
Казаков О.Є. звернув увагу членів Президії, що слово для виступів не
депутатів районної ради відповідно до Регламенту надає сесія.
Члени Президії погодили питання про надання слова депутату обласної
ради Кисілю В.В. та депутату Безлюдівської селищної ради Гайденко О.М. в
«різному».
Після чого, члени Президії розглянули проекти рішень порядку денного.
Пояснення надавали Бабельчук О.І., Малишева О.В., Мєуш Н.В., Тройно
О.В., Літвінов Р.О., Казаков О.Є., Сівцов М.М,, Хітріна Н.В.
В обговоренні проектів рішень XI сесії районної ради VII скликання
взяли участь члени Президії:
Блудов Ф.П. – звернув увагу на питання звільнення директора
Південноміської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 та причини не подовження контракту;
Фисун А.М. – наголосив на організації підвезення школярів
сіл
Рай-Оленівка та Надточії до школи;
Нікуленко В.І. – запропонував поставити на голосування питання, які
додатково внесла начальник фінансового управління Мєуш Н.В. по виділенню
коштів.
Пузік В.К. – запропонував включити питання до проекту рішення, що
стосуються прийняття субвенції до районного бюджету.
Члени Президії підтримали пропозицію Пузіка В.К. про включення до
проекту рішення «Про внесення змін до рішення районної ради від 24.12.2015
року «Про районний бюджет на 2016 рік та додатків до нього (із змінами)»
наступних доповнень:
- по м. Мерефа 15 тис. грн. перемістити кошти з капітального ремонту на
поточний ремонт дороги по вул. Козацькій;
- по управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
перемістити 4100 грн. на придбання палива пільговим категоріям населення;
- прийняти субвенцію у сумі 4500 грн. від Лук’янцівської сільської ради
на безкоштовний проїзд пільгових верств населення;
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- прийняти субвенцію в сумі 20,0 тис. грн. від Жовтневої сільської ради
для придбання меблів для ФАПУ в с. Борщова;
- прийняти субвенцію з державного бюджету для відділу охорони
здоров'я райдержадміністрації в сумі 602,0 тис. грн. для відшкодування витрат
на придбання інсуліну хворим.
Фисун А.М. – звернув увагу на те, що є постійна комісія з питань
регламенту, тому навіщо створювати ще тимчасову контрольну комісію;
Литвиненко М.В. – запропонував членам Президії визначитись з
тимчасовою контрольною комісією з питань перевірки фактів невідповідності
поведінки, виступів, висловлювань депутатів районної ради вимогам чинного
законодавства і проголосувати за включення до порядку денного сесії.
Голосували: «за» - 14 осіб;
«проти» - немає;
«утримались» - 2 особи.
ВИРІШИЛИ: Проект рішення районної ради «Про затвердження
порядку денного XI сесії районної ради VII скликання» з доповненням
погодити (додається до протоколу).
Голосували: «за» - 16 осіб;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Голова районної ради

М. В. Литвиненко
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