ХАРКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ПРОТОКОЛ
17 лютого 2021 року

№1
м. Харків

Засідання Президії Харківської
районної ради
Час проведення: 09:00

Місце проведення:
Григорівське шосе, 52,
м. Харків (мала зала засідань
районної ради)

У складі Президії ‒ 20 осіб.
Присутні на засіданні ‒ 16 осіб
Відсутні – 4 особи
ПРИСУТНІ НА ЗАСІДАННІ:
1. КАЦУБА
Володимир Михайлович

‒ голова Харківської районної ради

2. ШЕЙКА
Роман Леонідович

‒

заступник голови Харківської районної
ради

3. ДУЮНОВ
Едугарт Едугартович

‒

заступник керівника депутатської фракції
у Харківській районній раді Харківської
області VІІІ скликання Регіональної
Харківської обласної організації
політичної партії «Блок Кернеса –
Успішний Харків!»

4. ЛАВРІНЕНКО
‒
Олександр Анатолійович

голова депутатської фракції
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА
ЖИТТЯ»

5. ЛИТВИНЕНКО
Максим Владиславович

‒

керівник депутатської фракції ПП «Блок
Світличної «Разом!»

6. ТКАЧУК
Богдан Володимирович

‒

7. ТРУШТІНА
Тетяна Вікторівна

‒

голова депутатської фракції «Фракція
Політичної партії «Європейська
солідарність»
голова депутатської фракції
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА
НАРОДУ» в Харківській районній раді
VІІІ скликання
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8. БАШТОВИЙ
Денис Анатолійович

‒

голова постійної комісії з питань
екології, надзвичайних ситуацій та
ліквідації їх наслідків

9. ЄВТУШЕНКО
Ірина Юріївна

‒

голова постійної комісії з питань
розвитку інфраструктури, транспорту,
зв’язку, ЖКГ та паливно-енергетичного
комплексу

10. КАГАДІЙ
Володимир Сергійович

‒

голова постійної комісії з
антикорупційної політики, взаємодії з
правоохоронними та контролюючими
органами

11. КАЗАКОВ
Олег Євгенович

‒

голова постійної комісії з питань
бюджету

12. КОЛЕСНИКОВА Оксана ‒
Володимирівна

голова постійної комісії з гуманітарних
питань, науки, освіти, культури,
молодіжної політики, фізичної культури
та спорту

13. МАРТИШКО
Денис Ігорович

‒

заступник голови постійної комісії з
питань аграрної політики, земельних
відносин, природокористування

14. РОМАНЕНКО
Віталій Сергійович

‒

голова постійної комісії з питань
економічного розвитку, міжнародного
співробітництва, промисловості та
підприємництва

15. САЄНКО
Юлія Олександрівна

‒

голова постійної комісії з правових
питань, регламенту та депутатської
діяльності

16. ХАРЛАН
Тетяна Георгіївна

‒

голова постійної комісії з питань
соціальної політики та у справах
ветеранів, учасників бойових дій,
АТО/ООС

ВІДСУТНІ НА ЗАСІДАННІ:
1.

ХОРОШКО
Олег Владиславович

‒

заступник голови Харківської районної
ради
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2.

ЗАЙЦЕВА
Марія Володимирівна

‒

голова постійної комісії з інформаційної
політики, свободи слова та зв’язків з
громадськістю

3.

МАЛИШЕВА
Оксана Василівна

‒

голова постійної комісії з питань
місцевого самоврядування, спільної
власності , розвитку та взаємодії
територіальних громад

4.

СОЛЯР
Галина Анатоліївна

‒

голова постійної комісії з питань
медичного обслуговування, охорони
здоров’я та санітарно-епідеміологічної
безпеки

ЗАПРОШЕНІ ДО УЧАСТІ У ЗАСІДАННІ:
АВЕР’ЯНОВА
Валентина Іванівна

‒

депутат Харківської районної ради VІІІ
скликання

МЄУШ
Наталія Вікторівна

‒

заступник голови Харківської РДА

КРИВОРУЧКО
Юлія Олександрівна

‒

в.о. начальника фінансового управління
Харківської РДА

У засіданні також брали участь: Переясловець Т.В. – начальник
організаційного відділу – заступник керуючого справами виконавчого апарату
Харківської районної ради, Літвінов Р.О. – начальник відділу правового
забезпечення діяльності ради та комунальної власності виконавчого апарату
Харківської районної ради, Лакома Ю.П. – радник голови Харківської
районної ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Про затвердження порядку денного позачергової ІІІ сесії районної
ради VІІI скликання.
Доповідає: Кацуба Володимир Михайлович – голова районної ради.
2. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2020 рік.
Доповідає: Казаков Олег Євгенович – голова постійної комісії районної ради з
питань бюджету.
3.
Про внесення змін до рішення районної ради від 24 грудня
2020 року «Про районний бюджет Харківського району на 2021 рік».
Доповідає: Казаков Олег Євгенович – голова постійної комісії районної ради з
питань бюджету.
4.
Про звільнення Соловйова Сергія Анатолійовича з посади
виконуючого обов’язки директора комунального підприємства «Берізка».
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Доповідає: Літвінов Ростислав Олександрович - начальник відділу правового
забезпечення діяльності ради та комунальної власності
виконавчого апарату районної ради.
5.
Різне.
СЛУХАЛИ:
КАЦУБУ В.М.: про правомочність засідання президії ‒ присутні 16
членів Президії з 20. Поставив на голосування пропозицію про затвердження
порядку денного засідання Президії Харківської районної ради.
Результати голосування: «За» - 16, «Проти» - 00, «Утримались» - 00,
«Не голосувало» - 00 (одноголосно).
ВИСТУПИЛИ:
ТРУШТІНА Т.В. з пропозицією щодо включення до порядку денного
позачергової ІІІ сесії районної ради питання: «Про підтримку Звернення
депутатів Харківської районної ради до Верховної Ради України щодо
прийнятого Закону України «Про народовладдя через всеукраїнський
референдум».
В обговоренні питання взяли участь: Харлан Т.Г., Казаков О.Є.,
Колесникова О.В., Ткачук Б.В., Литвиненко М.В.
ВИРІШИЛИ:
КАЦУБА В.М. поставив на голосування пропозицію розглянути
«Звернення депутатів Харківської районної ради до Верховної Ради України
щодо прийнятого Закону України «Про народовладдя через всеукраїнський
референдум» на засіданнях фракцій та постійних комісій районної ради з
наступним винесенням на розгляд чергового засідання сесії районної ради.
Результати голосування: «За» - 11, «Проти» - 00, «Утримались» - 00,
«Не голосувало» - 05 (Труштіна Т.В., Мартишко Д.І.,
Ткачук Б.В., Харлан Т.Г., Романенко В.С.).
1. СЛУХАЛИ:
КАЦУБУ В.М. щодо проекту порядку денного позачергової ІІІ сесії
Харківської районної ради VІII скликання. Наголосив, що проект порядку
денного сесії сформовано відповідно до норм чинного законодавства та
Регламенту районної ради. Матеріали щодо цього попередньо направлені
депутатам районної ради на їх електронні адреси та висвітлені на офіційному
вебсайті Харківської районної ради.
ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення позачергової ІІІ сесії районної ради
VІII скликання від 17 лютого 2021 року «Про затвердження порядку денного
позачергової ІІІ сесії районної ради VІII скликання».
Результати голосування: «За» - 16, «Проти» - 00, «Утримались» - 00,
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«Не голосувало» - 00 (одноголосно).
2. СЛУХАЛИ:
КАЗАКОВА О.Є. щодо проекту рішення «Про затвердження звіту про
виконання районного бюджету за 2020 рік»
З боку членів Президії та присутніх питань і зауважень не було.
ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення та внести на розгляд сесії.
Результати голосування: «За» - 16, «Проти» - 00, «Утримались» - 00,
«Не голосувало» - 00 (одноголосно).
Проект рішення додається до протоколу засідання.
3. СЛУХАЛИ:
КАЗАКОВА О.Є. щодо проекту рішення «Про внесення змін до рішення
районної ради від 24 грудня 2020 року «Про районний бюджет Харківського
району на 2021 рік».
Інформував, що зауваження, які були означені членами постійної комісії
з питань бюджету, враховані районною державною адміністрацією і внесені
відповідні зміни та уточнення.
ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення та внести на розгляд сесії.
Результати голосування: «За» - 16, «Проти» - 00, «Утримались» - 00,
«Не голосувало» - 00 (одноголосно).
Проект рішення додається до протоколу засідання.
4. СЛУХАЛИ:
Літвінова Р.О. щодо проекту рішення «Про звільнення Соловйова Сергія
Анатолійовича з посади виконуючого обов’язки директора комунального
підприємства «Берізка».
ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення та внести на розгляд сесії.
Результати голосування: «За» - 16, «Проти» - 00, «Утримались» - 00,
«Не голосувало» - 00 (одноголосно).
Проект рішення додається до протоколу засідання.
Голова Харківської районної
ради

В. М. КАЦУБА
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