УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
«_11_» __березня___2019 року

№_14_

Про скликання ХLІV сесії районної
ради VІІ скликання
Відповідно до статей 46, 55 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та Регламенту роботи районної ради VІІ скликання:
І.
Скликати ХLІV сесію районної ради VІІ скликання з 18 березня
2019 року.
ІІ. Провести пленарне засідання ХLІV сесії районної ради VІІ скликання
16 квітня 2019 року о 10.00 годині в залі засідань районної ради (м. Дергачі,
пл. Перемоги, 5).
На розгляд сесії внести такі питання:
1.
Про
внесення
доповнень
до Програми про забезпечення
діяльності Центру надання адміністративних послуг при Дергачівській
районній державній адміністрації Харківської області на 2018-2019 роки в
Дергачівському районі.
2.
Про внесення доповнень до Програми підтримки діяльності і
відкритості роботи Дергачівської районної державної адміністрації та
фінансового забезпечення здійснення повноважень, делегованих Дергачівською
районною радою на 2018–2019 роки (зі змінами).
3.
Про внесення змін до районної Програми підтримки розвитку
архівної справи на 2016-2020 роки.
4.
Про внесення змін до рішення ХL сесії Дергачівської районної ради
VІІ скликання від 18 грудня 2018 року № 1048-40 «Про районний бюджет на
2019 рік» (зі змінами).
5.
Про реалізацію у 2018 році Стратегії сталого розвитку
Дергачівського району до 2020 року.

6.
Про хід виконання у 2018 році районної Програми забезпечення
централізованим підвезенням хворих на ниркову недостатність та інші
захворювання населення Дергачівського району на 2017-2020 роки.
7.
Про хід виконання – за період з квітня 2018 року по даний час
2019 року –
Програми покращення якості надання послуг Дергачівським
районним відділом Головного управління Державної міграційної служби
України в Харківській області на 2018-2022 роки.
8.
Про хід виконання – за період з квітня 2018 року по даний час
2019 року – Програми розвитку мережі Інтернет - зв’язку у Дергачівському
районі на 2016-2020 роки.
9.
Про хід весняно-польових робіт в Дергачівському районі
Харківської області.
10. Про затвердження переліку базової мережі закладів культури
Дергачівського району Харківської області.
11. Про надання згоди на виплату пільги на придбання твердого
пічного побутового палива та скрапленого газу готівкою.
12. Про припинення трудових відносин з виконуючим обов’язки
директора комунального підприємства «Соціальна аптека Дергачівської
районної ради», що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл,
селищ, міста Дергачівського району Харківської області, – Полесською Іриною
Вікторівною.
13. Про поновлення Донець Вікторії Михайлівни на посаді директора
комунального підприємства «Соціальна аптека Дергачівської районної ради»,
що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста
Дергачівського району Харківської області.
14. Про надання згоди управлінню освіти, культури і туризму
Дергачівської районної
державної адміністрації Харківської області на
передачу комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр» Дергачівської
районної ради в оренду частини нежитлового приміщення будівлі
Комунального закладу «Солоницівський ліцей №3» Дергачівської районної
ради Харківської області, розташованої за адресою: вулиця Енергетична, 4,
селище Солоницівка, Дергачівський район, Харківська область.
15. Про надання згоди на закріплення за Комунальним закладом
«Дергачівський ліцей № 1 імені Данила Бакуменка» Дергачівської районної
ради Харківської області, на праві оперативного управління, об’єкта нерухомого
майна (реєстраційний номер 1742707863220), згідно Витягу з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, який
розташований за адресою: вулиця Золочівський шлях (вулиця Ворошилова),
будинок 58, місто Дергачі, Дергачівський район, Харківська область.

16. Про надання згоди на закріплення за Комунальним закладом
«Вільшанський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області, на
праві оперативного управління, об’єкта нерухомого майна (реєстраційний номер
1770026463220), згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію права власності, який розташований за адресою: вулиця
Центральна (вулиця Радянська), будинок 23, селище Вільшани, Дергачівський
район, Харківська область.
17. Про преміювання голови Дергачівської районної ради
за
підсумками роботи за лютий – березень 2019 року.
18. Про преміювання заступника голови Дергачівської районної ради
за підсумками роботи за лютий – березень 2019 року.
19. Про зняття з контролю рішень Дергачівської районної ради, як
таких, що виконані.
20. Різне.
ІІІ. Виконавчому апарату районної ради опублікувати розпорядження
в друкованому засобі масової інформації, на офіційному Веб-сайті
Дергачівської
районної
ради і підготувати матеріали, необхідні для
проведення ХLІV сесії районної ради VІІ скликання та довести до відома
депутатів районної ради.
ІV. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної ради

Г. ЛАЗАРЄВ

