УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
11.09.2017 року

Харків

№ 12-о/д

Про скликання XVIII сесії
районної ради VІІ скликання
На підставі п. 9 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» та ст. 12 Регламенту районної ради
І. Скликати XVIII сесію районної ради VІІ скликання 21 вересня 2017 року
о 10.00 годині в приміщенні районної ради з таким порядком денним:
1. Про затвердження порядку денного XVIII сесії районної ради VІI
скликання.
2. Про хід виконання Комплексної програми профілактики злочинності в
Харківському районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної
ради від 25 лютого 2016 року.
3. 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.
4. Про внесення змін до районної цільової соціальної Програми
«Шкільний автобус» на 2016-2020 роки в новій редакції, затвердженої
рішенням районної ради від 28 лютого 2017 року.
5. Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року
«Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього.
6. Про внесення змін до Регламенту Харківської районної ради,
затвердженого рішенням III пленарного засідання II сесії районної ради VII
скликання від 24 грудня 2015 року (зі змінами).
7. Про присвоєння звання «Почесний громадянин Харківського району».
8. Про надання пільг готівкою окремим категоріям громадян на
придбання твердого палива та скрапленого газу в 2017 році.
9. Про надання попередньої згоди на прийняття майна Тернівського
дошкільного навчального закладу( ясла-садок) «Сонечко» Тернівської
сільської ради Харківського району Харківської області з комунальної
власності територіальної громади с. Тернова у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району.
10. Про надання дозволу відділу охорони здоров’я Харківської районної
державної адміністрації на списання з балансу майна.
11. Про передачу майна з балансу комунального підприємства теплових
мереж Харківського району Харківської районної державної адміністрації на

баланс
комунального
підприємства
Харківської
районної
ради
«КОМУНЕНЕРГО».
12. Про внесення змін до рішення XVII сесії Харківської районної ради
VII скликання від 20 липня 2017 року «Про передачу майна зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району до
комунальної власності територіальної громади Роганської селищної ради».
13. Про внесення змін до рішення XIVсесії Харківської районної ради VII
скликання від 28 лютого 2017 року «Про погодження Переліку бюджетних
установ та організацій – орендарів приміщень в адміністративних будинках
на 2017 рік».
14. Про затвердження Переліку бюджетних установ та організацій орендарів приміщень в адміністративних будинках на 2017 рік.
15. Про
затвердження
Переліку
об’єктів
спільної
власності
територіальних громад сіл, селищ , міст Харківського району, що підлягають
передачі в оренду на конкурсних засадах в 2017 році, орендодавцем яких
виступатиме Харківська районна рада.
16. Про передачу адміністративних будинків у господарське відання
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПОСТАЧАЛЬНИК».
17. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення приватної
власності гр. Дерев’янка Д.В. для ведення особистого селянського
господарства, які розташовані за межами населених пунктів на території
Васищевської селищної ради Харківського району Харківської області.
18. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, що надається на умовах оренди ТОВ «ХАРКІВКАПІТАЛ» для обслуговування нежитлової будівлі та споруди
газонаповнювальної станції, що розташована за межами населених пунктів
на території Васищевської селищної ради, смт. Васищеве, вул. Промислова,
20, Харківського району Харківської області.
19. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, що надається на умовах оренди гр. Гукову Р.А.
для сінокосіння, що розташована за межами населених пунктів на території
Вільхівської сільської ради Харківського району Харківської області.
20. Про преміювання голови районної ради Литвиненка М.В. за
підсумками роботи у липні та серпні 2017 року.
21. Про преміювання заступника голови районної ради Казакова О.Є. за
підсумками роботи у липні та серпні 2017 року.
22. Про преміювання заступника голови районної ради Рожанського В. А.
за підсумками роботи у липні та серпні 2017 року.
ІІ. Виконавчому апарату та головам постійних комісій районної ради
(Фисун А.М., Пузік В.К., Коваленко О.М., Нечипоренко О.С.,
Назаренко С.Г., Бадалов Х.М., Угненко Р.О.) провести роботу по підготовці
сесії районної ради у відповідності з чинним законодавством України.
ІІІ. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
Голова районної ради

М. В. Литвиненко

