УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
07.05.2018 року

Харків

№ 05-о/д

Про скликання XХІII сесії
районної ради VІІ скликання
На підставі п. 9 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» та ст. 15 Регламенту районної ради
І. Скликати XХІII сесію районної ради VІІ скликання 17 травня 2018 року
о 10.00 годині в приміщенні районної ради з таким порядком денним:
1. Про затвердження порядку денного XХIII сесії районної ради VІI
скликання.
2. Про хід виконання Програми «Дошкільна освіта на 2017-2019 роки»,
затвердженої рішенням районної ради від 23 грудня 2016 року.
3. Про хід виконання Програми « Організація оздоровлення та відпочинку
дітей на 2016-2018 роки», затвердженої рішенням районної ради від 25
лютого 2016 року.
4. Про хід виконання Комплексної програми розвитку соціальних послуг
для сім’ї, дітей та молоді Харківського району на 2014-2018 роки,
затвердежної рішенням районної ради від 24 березня 2016 року.
5. Про хід виконання Комплексної програми соціальної підтримки
учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017-2019 роки,
затвердженої рішенням районної ради від 28 лютого 2017 року.
6. Про внесення змін до Програми розвитку житлово-комунального
господарства Харківського району на 2018 рік, затвердженої рішенням
районної ради від 21 грудня 2017 року (зі змінами).
7. Про внесення змін до Програми допризовної підготовки, військовопатріотичного виховання молоді та призову громадян України на строкову
військову службу в Харківському районі на 2016-2018 роки, затвердженої
рішенням районної ради від 25 лютого 2016 року(зі змінами).
8. Про затвердження Програми юридичного обслуговування Харківської
районної державної адміністрації на 2018-2020 роки.
9. Про внесення змін до районної цільової соціальної Програми розвитку
позашкільної освіти на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної
ради від 24 грудня 2015 року (зі змінами).
10. Про затвердження Програми проведення інвентаризації та нормативної
грошової оцінки земель в межах Харківського району на 2018-2020 роки.

11. Про внесення змін та доповнень до Програми управління спільною
власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району на
2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням районної ради від 28 січня 2016
року (зі змінами).
12. Про внесення змін та доповнень до Програми сприяння ефективності
використання та збереження майна спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Харківського району на 2018 – 2020 роки.
13. Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року
«Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього.
14. Про надання попередньої згоди на прийняття книг зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського
району.
15. Про надання дозволу відділу охорони здоров’я Харківської районної
державної адміністрації на списання майна.
16. Про передачу зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Харківського району до комунальної власності територіальної громади
м. Мерефа нежитлової будівлі.
17. Про передачу зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Харківського району до комунальної власності територіальної громади
сел. Безлюдівка будівлі котельні.
18. Про передачу зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Харківського району до комунальної власності територіальної громади
сел. Кулиничі будівлі котельні.
19. Про внесення змін до рішення районної ради від 20 липня 2017 року
«Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та
водовідведення для потреб споживачів всіх категорій Харківського району
комунальному підприємству Харківської районної ради «КОМУНЕНЕРГО»
(із змінами).
20. Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання для потреб населення Харківського району
Комунальному підприємству «Комплекс по благоустрою Харківського
району».
21. Про надання згоди на проведення централізованого перерахування у
2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення
різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого
опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та
водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з
використанням
внутрішньобудинкових
систем),
що
вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам
теплопостачання,
централізованого
питного
водопостачання
та
водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи
місцевого самоврядування.
22. Про внесення змін та затвердження Статуту комунального
підприємства охорони здоров’я «Центральна районна аптека № 30» в новій
редакції.

23. Про внесення змін та затвердження Статуту комунального закладу
охорони здоров’я Мереф’янська центральна районна лікарня в новій редакції.
24. Про подовження трудових відносин зі Сколотою Сергієм
Васильовичем, директором комунального підприємства «Постачальник».
25. Про подовження трудових відносин з Хорошевим Миколою
Миколайовичем, головним редактором комунального підприємства Редакція
Харківської районної газети «Трибуна трудящих».
26. Про подовження трудових відносин з Масалітіним В’ячеславом
Валентиновичем,
директором
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ.
27. Про подовження трудових відносин з Левченковим Олегом
Вікторовичем,
директором
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «КОМУНЕНЕРГО».
28. Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
НЕКОМЕРЦІЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ»
шляхом реорганізації (перетворення).
29. Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
НЕКОМЕРЦІЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2 ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ»
шляхом реорганізації (перетворення).
30. Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
НЕКОМЕРЦІЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3 ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ»
шляхом реорганізації (перетворення).
31. Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
НЕКОМЕРЦІЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 4 ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ»
шляхом реорганізації (перетворення).
32. Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
НЕКОМЕРЦІЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 5 ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ»
шляхом реорганізації (перетворення).
33. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельних ділянок, які надаються в оренду гр. Бадалову Х.М. для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок
невитребуваних часток (паїв), які розташовані за межами населених пунктів
на території Русько-Тишківської сільської ради Харківського району
Харківської області.
34. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки державної власності сільськогосподарського
призначення, яка розташована за межами населеного пункту на території
Лук’янцівської сільської ради Харківського району Харківської області.
35. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної
власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що

розташована за межами населених пунктів на території Роганської селищної
ради Харківського району Харківської області.
36. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки державної власності сільськогосподарського
призначення сільськогосподарських угідь для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами населених
пунктів на території Хорошівської селищної ради Харківського району
Харківської області.
37. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, яка надається в оренду гр. Подорожньому О.М.
для ведення фермерського господарства, що розташована за межами
населених пунктів на території Глибоківської сільської ради Харківського
району Харківської області.
38. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення
сільськогосподарських угідь, які надаються в оренду гр. Подорожньому
О.М. для ведення фермерського господарства, що розташовані за межами
населених пунктів на території Глибоківської сільської ради Харківського
району Харківської області.
39. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення
сільськогосподарських угідь, які надаються в оренду гр. Подорожньому
О.М. для ведення фермерського господарства, що розташовані за межами
населених пунктів на території Липецької сільської ради Харківського
району Харківської області.
40. Про преміювання голови районної ради Литвиненка М.В. за
підсумками роботи у березні та квітні 2018 року.
41. Про преміювання заступника голови районної ради Казакова О.Є. за
підсумками роботи у березні та квітні 2018 року.
42. Про преміювання заступника голови районної ради Рожанського В. А.
за підсумками роботи у березні та квітні 2018 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

