ХАРКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ПРОТОКОЛ № 13
Засідання Президії районної ради
Дата проведення: 21.09.2017 р.
Місце проведення: мала зала засідань Харківської районної ради
Час проведення: 10-00 год.
Всього членів Президії: 15 осіб
Присутні: 12 осіб: Литвиненко М. В., Раїна Ю. І., Казаков О. Є., Рожанський В. А.,
Зибнєв В. Л. (Пузік В. К.), Бадалов Х. М., Назаренко С. Г., Коваленко О. М.,
Коваленко С. В., Крячко В. М. (Нечипоренко О. С.), Фисун А. М., Супрун К. О.
Відсутні члени Президії: 3 особи: Третяк М. В., Шмиголь О. М., Угненко Р. О.
Запрошені:
Представники Харківської районної державної адміністрації:
Тройно О. В. - начальник управління житлово-комунального господарства та
будівництва райдержадміністрації;
Коваленко І. М. – начальник управління економіки Харківської районної державної
адміністрації;
Мєуш Н. В. – начальник фінансового управління райдержадміністрації;
Бабельчук О. І. – начальник відділу освіти райдержадміністрації;
Хименко І. В. – начальник управління соціального захисту населення
райдержадміністрації.
Сергеєв О. М. – завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і
мобілізаційної роботи та з питань режимно-секретної роботи апарату
райдержадміністрації;
Представники Харківської районної ради:
Стасєв С.Ю. – керуючий справами виконавчого апарату районної ради;
Переясловець Т. В. – начальник організаційного відділу – заступник керуючого
справами виконавчого апарату районної ради;
Трубнікова О. В. – т.в.о. начальника відділу правового забезпечення діяльності ради
та комунальної власності виконавчого апарату;
Колісник Є. В. – головний спеціаліст відділу аналітики та регіонального розвитку
виконавчого апарату районної ради
Присутні (інші):
Масалітін В. В. – директор КП теплових мереж Харківського району Харківської
районної державної адміністрації;
Петренко К. Б. – голова Харківської районної виборчої комісії Харківської області;
Свіщов Р. В. – член районної виборчої комісії Харківської області;
Віткович І. М.;
Лозова Н. Ф. – в.о. директора КП «Комплекс по благоустрою Харківського району»;
Сілін С. С. – бухгалтер «Комплекс по благоустрою Харківського району»

Засідання Президії районної ради проводив Литвиненко М.В. – голова
Харківської районної ради.

Литвиненко М. В. надав слово голові Харківської районної виборчої
комісії Харківської області Петренко К. Б., яка зачитала 2 постанови: від
10.07.2017 р. № 1 та від 07.08.2017р. №2, про визнання Міщенка Олексія
Анатолійовича наступного за черговістю кандидата в депутати від Харківської
районної організації Радикальної партії Олега Ляшка в Харківській області,
обраним депутатом у багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів
Харківської районної ради у зв’язку з достроковим припиненням депутатських
повноважень депутата Харківської районної ради Харківської області
Вітковича Ігоря Михайловича та про реєстрацію Міщенка Олексія
Анатолійовича депутатом Харківської районної ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про погодження проекту рішення Харківської районної ради від 21
вересня 2017 року «Про затвердження порядку денного XVІІІ сесії районної
ради VII скликання».
Інформує голова Харківської районної ради Литвиненко М. В.
СЛУХАЛИ: Голову районної ради Литвиненка М. В. з інформацією про
проект порядку денного сесії. Порядок денний сформовано відповідно до норм
чинного законодавства та Регламенту районної ради, матеріали щодо цього
попередньо направлені депутатам районної ради на їх електронні адреси.
Питання, що внесені до порядку денного, розглянуті на засіданнях постійних
комісій районної ради та рекомендовані до розгляду на пленарному засіданні
сесії.
Проект Порядку денного, а також проекти рішень з додатками
попередньо направлені депутатам районної ради на їх електронні адреси.
Голова районної ради запитав, чи є пропозиції до запропонованого
порядку денного.
В ОБГОВОРЕНІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ:
Тройно О. В. запропонував включити до порядку денного XVІІІ сесії
районної ради VII скликання наступні питання:
1. «Про затвердження Програми відшкодування відсотків комісії за
надання кредитів та комісії за переказ кредитних коштів, отриманими
населенням Харківського району на впровадження енергозберігаючих заходів
на 2017 рік». В обговоренні питання взяли участь: Фисун А. М., Раїна Ю. І.,
Назаренко С. Г.
2. «Про внесення змін та доповнень до Програми реформування і
розвитку житлово-комунального господарства Харківського району на 20152017 роки, затвердженої рішенням районної ради від 09 липня 2015 року (зі
змінами)».
Головуючий Литвиненко М. В. виніс включення до порядку денного
питання «Про затвердження Програми відшкодування відсотків комісії за
надання кредитів та комісії за переказ кредитних коштів, отриманими
населенням Харківського району на впровадження енергозберігаючих заходів

на 2017 рік» та питання «Про внесення змін та доповнень до Програми
реформування і розвитку житлово-комунального господарства Харківського
району на 2015-2017 роки, затвердженої рішенням районної ради від 09 липня
2015 року (зі змінами)» на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 12
«проти» - немає
«утримались»
немає
ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного XVІІІ сесії районної ради VII
скликання питання «Про затвердження Програми відшкодування відсотків
комісії за надання кредитів та комісії за переказ кредитних коштів, отриманими
населенням Харківського району на впровадження енергозберігаючих заходів
на 2017 рік» та питання «Про внесення змін та доповнень до Програми
реформування і розвитку житлово-комунального господарства Харківського
району на 2015-2017 роки, затвердженої рішенням районної ради від 09 липня
2015 року (зі змінами)».
Литвиненко М. В. виступив щодо необхідності внесення змін до статуту
Комунального підприємства «Комплекс по благоустрою Харківського району»
для забезпечення осель жителів Харківського району послугою з
централізованого теплопостачання. В обговоренні питання взяли участь: Фисун
А. М., Раїна Ю. І., Назаренко С. Г.
Головуючий Литвиненко М. В. виніс включення питання «Про
затвердження Статуту Комунальному підприємству «Комплекс по благоустрою
Харківського району» в новій редакції» до порядку денного на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 12
«проти» - немає
«утримались»
немає
ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного XVІІІ сесії районної ради VII
скликання питання «Про затвердження Статуту Комунального підприємства
«Комплекс по благоустрою Харківського району» в новій редакції».
Фисун А. М. - член депутатської фракції «Об’єднання «САМОПОМІЧ» в
Харківській районній раді Харківської області», задав питання щодо
можливості зачитати на пленарному засіданні сесії звернення до Президента
України, Верховної Ради України від депутатів фракції «Самопоміч».
Головуючий Литвиненко М. В. зауважив, що не заперечує, в районній
раді для всіх фракцій створені всі умови для роботи.
Головуючий Литвиненко М. В. виніс питання «Про затвердження
порядку денного XVІІІ сесії районної ради VII скликання» зі змінами на
голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 12
«проти» - немає
«утримались»
немає
ВИРІШИЛИ: Проект рішення Харківської районної ради від 21 вересня 2017

року «Про затвердження порядку денного XVІІІ сесії районної ради VII
скликання» погодити зі змінами (додається до протоколу).
Після чого члени президії перейшли до розгляду питань, які включені до
проекту порядку денного XVІ сесії районної ради VII скликання.
Головуючий Литвиненко М. В. надав слово доповідачам по кожному
питанню, які включені до порядку денного.
Відбулось обговорення та погодження шляхом голосування членами
Президії районної ради усіх питань порядку денного, що включені до проекту
рішення «Про Порядок денний XVІ сесії районної ради VII скликання»,
зокрема:
Казаков О. Є. вніс пропозицію внести зміну у проект рішення «Про
передачу
адміністративних
будинків
у
господарське
відання
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПОСТАЧАЛЬНИК», а саме замінити
«господарське відання» на «оперативне управління».
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 12
«проти» - немає
«утримались»
немає
ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення «Про передачу адміністративних
будинків в оперативне управління КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
«ПОСТАЧАЛЬНИК» зі змінами.
Під час розгляду питань порядку денного сесії районної ради члени
Президії підтримали пропозицію включити до порядку денного питання «Про
надання дозволу Комунальному підприємству Харківської районної ради
«КОМУНЕНЕРГО» на подовження дії договору».
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 12
«проти» - немає
«утримались»
немає
ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного XVІІІ сесії районної ради VII
скликання питання «Про надання дозволу Комунальному підприємству
Харківської районної ради «КОМУНЕНЕРГО» на подовження дії договору»
Головуючий Литвиненко М.В. виніс питання «Про затвердження порядку
денного XVІІІ сесії районної ради VII скликання» зі змінами на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 12
«проти» - немає
«утримались»
немає
ВИРІШИЛИ: Проект рішення Харківської районної ради від 21 вересня 2017
року «Про затвердження порядку денного XVІІІ сесії районної ради VII
скликання» погодити зі змінами (додається до протоколу).
Голова районної ради

М. В. Литвиненко

