УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
10.09.2019

Харків

№ 10-о/д

Про скликання XХXIII 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 XХXIII сесію районної ради VІІ скликання 10 жовтня
2019 року о 10.00 годині в приміщенні районної ради.
II. Запропонувати раді розглянути наступні питання:
1.
Про затвердження порядку денного XХXIII сесії районної ради
VІI скликання.
2.
Про хід підготовки бюджетних установ та об’єктів житловокомунального господарства Харківського району до роботи в осінньозимовий період 2019-2020 років.
3.
Про затвердження програми індивідуального житлового
будівництва на селі «Власний дім» на 2019 рік.
4.
Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку житлово комунального господарства Харківського району на 2019 рік, затвердженої
рішенням районної ради від 14 березня 2019 року.
5.
Про внесення доповнень до Комплексної програми профілактики
злочинності в Харківському районі на 2016-2020 роки, затвердженої
рішенням районної ради від 25 лютого 2016 року (зі змінами).
6.
Про хід виконання у 2019 році Комплексної програми
модернізації матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти,
позашкільної освіти та міжшкільних навчально-виробничих комбінатів
Харківського району на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням районної
ради від 21 грудня 2017 року (зі змінами).
7.
Про внесення змін до Програми лікарського забезпечення
мешканців Харківського району, які страждають на рідкісні (орфанні)
захворювання на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від
02 березня 2018 року (зі змінами).

8.
Про внесення змін до районної Комплексної програми «Цукровий
діабет» на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від 23
грудня 2016 року (зі змінами).
9.
Про внесення змін до районної програми «Онкологія» на 20182020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 21 грудня 2017 року
(зі змінами).
10.
Про надання дозволу комунальному закладу охорони здоров’я
Мереф’янська
центральна
районна
лікарня
на
виготовлення
проектнокошторисної документації «Реконструкції будівлі комунального
закладу охорони здоров’я Мереф’янська центральна районна лікарня з
прибудовою приймального відділення та діагностичних приміщень за
адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа,
вул. Дніпровська, 148».
11.
Про внесення змін до рішення районної ради від 06 червня 2019
року «Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № 1
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ» на передачу в оренду майна, що є спільною
власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району».
12.
Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № 1 ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ» на списання з
балансу майна.
13.
Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № 1
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ» на передачу в оренду майна, що є спільною
власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району.
14.
Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № 3 ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ» на списання з
балансу майна.
15.
Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «КОМУНЕНЕРГО» на передачу в оренду
майна, що є спільною власністю територіальних громад, сіл, селищ, міст
Харківського району.
16.
Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «КОМУНЕНЕРГО» на передачу в оренду
автотранспортного засобу.
17.
Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «КОМУНЕНЕРГО» на подовження
строку дії договору.
18.
Про
передачу
майна
з
балансу
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «КОМУНЕНЕРГО» на
баланс комунального підприємства «Постачальник».
19.
Про внесення змін до рішення районної ради від 06 червня 2019
року «Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ

ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «КОМУНЕНЕРГО» на демонтаж та
списання з балансу майна».
20.
Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «КОМУНЕНЕРГО» на демонтаж та
списання з балансу майна».
21.
Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за
9 місяців 2019 року.
22.
Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня
2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього.
23.
Про подовження трудових відносин з Масалітіним В’ячеславом
Валентиновичем, директором комунального підприємства теплових мереж
Харківського району Харківської районної державної адміністрації.
24.
Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Харківського району до комунальної власності
територіальної громади сел. Манченки.
25.
Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Харківського району до комунальної власності
територіальної громади с. Липці.
26.
Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Харківського району до комунальної власності
територіальної громади с. Лук’янці.
27.
Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Харківського району до комунальної власності
територіальної громади с. Тернова.
28.
Про затвердження Статуту комунального підприємства
«Постачальник» в новій редакції.
29.
Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання для потреб бюджетних установ та інших
споживачів (крім населення) Харківського району комунальному
підприємству «Комплекс по благоустрою Харківського району» (для
Південноміського дошкільного навчального закладу ( ясла-садок)
Південноміської ради).
30.
Про затвердження Статуту комунального підприємства
«Комплекс по благоустрою Харківського району» в новій редакції.
31.
Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «СОЦІАЛЬНИЙ
ЦЕНТР НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПОСЛУГ» на
передачу в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад
сіл, селищ, міст Харківського району.
32.
Про внесення змін до складу постійних комісій районної ради VII
скликання, затвердженого рішенням I пленарного засідання II сесії районної
ради VII скликання від 08 грудня 2015 року (зі змінами).
33.
Про преміювання заступника голови районної ради Казакова О.Є.
за підсумками роботи у червні, липні, серпні та вересні 2019 року.

34.
Про преміювання заступника голови районної ради
Рожанського В.А. за підсумками роботи у червні та вересні 2019 року.
35.
Про преміювання голови районної ради Литвиненка М.В. за
підсумками роботи у червні, липні, серпні та вересні 2019 року.
36.
Різне.
ІІІ. Головам постійних комісій районної ради (Фисун А. М., Пузік В. К.,
Угненко Р. О., Коваленко О. М., Бадалов Х. М., Назаренко С. Г.,
Нечипоренко О. С.), виконавчому апарату районної ради провести роботу по
підготовці сесії районної ради у відповідності з чинним законодавством
України.
ІV. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова районної ради

М. В. Литвиненко

