УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
12.07.2019

Харків

№08-о/д

Про внесення змін до розпорядження
голови районної ради від 30 травня
2019 року № 07-о/д «Про скликання XXХII
сесії районної ради VII скликання»
На підставі п. 10 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» та ст. 15 Регламенту районної ради:
І. Внести зміни до розпорядження голови районної ради від 30 травня
2019 року № 07-о/д «Про скликання XXХII сесії районної ради VII
скликання», виклавши пункт II в новій редакції:
«II. Запропонувати раді розглянути наступні питання»:
1.
Про затвердження порядку денного XХXII сесії районної ради
VІI скликання.
2.
Інформація керівника Харківської місцевої прокуратури про стан
законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та
результати діяльності на території Харківського району за I півріччя 2019
року.
3.
Про затвердження Порядку використання коштів районного
бюджету інститутами громадянського суспільства соціального спрямування
та проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів).
4.
Про внесення змін до рішення районної ради від 06 червня 2019
року «Про організацію громадських та інших робіт тимчасового характеру у
2019 році».
5.
Про присвоєння звання «Почесний громадянин Харківського
району».
6.
Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за I
півріччя 2019 року.
7.
Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня
2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього.
8.
Про затвердження Статуту районного центру дитячої та юнацької
творчості Харківської районної ради Харківської області в новій редакції.

9.
Про створення групи подовженого дня у Бабаївській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу
Потапенка П. О. Харківської районної ради Харківської області.
10.
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»
(зі змінами).
11.
Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «КОМУНЕНЕРГО» на демонтаж та
списання з балансу майна.
12.
Про передачу майна з балансу комунального підприємства
Харківського районної ради «КОМУНЕНЕРГО» на баланс комунального
підприємства «Постачальник».
13.
Про надання дозволу комунальному закладу охорони здоров’я
Мереф’янська центральна районна лікарня на списання з балансу майна.
14.
Про затвердження Статуту комунального закладу охорони
здоров’я Мереф’янська центральна районна лікарня в новій редакції.
15.
Про надання дозволу комунальному закладу охорони здоров’я
Мереф’янська центральна лікарня на передачу в безоплатне користування
автотранспортного засобу.
16.
Про прийняття зі спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Харківської області у спільну власність територіальних громад
сіл, селищ, міст Харківського району автотранспортного засобу.
17.
Про затвердження Статуту комунального підприємства теплових
мереж Харківського району Харківської районної державної адміністрації в
новій редакції.
18.
Про подовження трудових відносин з Масалітіним В’ячеславом
Валентиновичем, директором комунального підприємства теплових мереж
Харківського району Харківської районної державної адміністрації.
19.
Про надання дозволу комунальному підприємству «Харківське
районне бюро технічної інвентаризації» на передачу в оренду майна, що є
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського
району.
20.
Про погодження лімітів на спеціальне використання лісових
ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів на 2019 рік.
21.
Різне.»
ІІ. Пункти «II та III» вважати пунктами «III та IV» відповідно.

Голова районної ради

М. В. Литвиненко

