УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
«_06_» __квітня___2020 року

№ 15

Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови
Дергачівської районної ради від 24 лютого 2020 року № 09
«Про скликання LІІ сесії районної ради VІІ скликання» (зі
змінами)
У зв’язку з карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України з
метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби
(COVID-19), відповідно до статей 46, 55, 57 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»; пункту 2 статті 9 розділу 3 «Регламенту роботи
Дергачівської районної ради VІІ скликання»:
І. Внести зміни та доповнення до розпорядження голови Дергачівської
районної ради від 24 лютого 2020 року № 09 «Про скликання LІІ сесії
районної ради VІІ скликання» (зі змінами), а саме:
пункт «ІІ.» вищезазначеного розпорядження викласти в новій редакції:
«ІІ. Провести виїзне пленарне засідання LІІ сесії районної ради VІІ
скликання 07 квітня 2020 року о 10.00 годині на стадіоні «Авангард», який
розташований за адресою: вулиця Сумський шлях, 106, місто Дергачі,
Дергачівський район, Харківська область».
Доповнити вищезгадане розпорядження питаннями:
1.
Про затвердження Програми надання цільової допомоги хворим на
цукровий діабет, які проживають на території Дергачівського району на 2020
рік (нова редакція).
2.
Про затвердження районної Програми «Запобігання занесенню і
поширенню на території Дергачівського району гострої респіраторної хвороби
COVID - 19».
3.
Про затвердження Положення про платні послуги, які надаються
комунальним некомерційним підприємством «Дергачівська центральна районна
лікарня» Дергачівської районної ради.

4.
Про внесення змін та доповнень до Заходів на 2020 рік щодо
виконання Програми соціального захисту населення Дергачівського району
Харківської області на 2016-2020 роки, затверджених рішенням ХLІХ сесії
районної ради VІІ скликання від 17 грудня 2019 року № 1324-12.
5.
Про внесення доповнень до «Перелік заходів Програми по
реалізації в Дергачівському районі "Конвенції ООН про права дитини" на
період до 2021 року» районної Програми по реалізації в Дергачівському районі
«Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року, затвердженої
рішенням ХL сесії районної ради VІІ скликання 18 грудня 2018 року № 1016-8.
6.
Про внесення змін до Програми «Капітальний
ремонт по
утепленню стін фасаду адмінбудівлі управління Державної казначейської
служби України у Дергачівському районі Харківської області» на 2019 -2020
роки, затвердженої рішенням ХLVІІІ сесії районної ради VІІ скликання від 16
жовтня 2019 року № 1262-8.
7.
Про внесення доповнень до рішення ХLІХ сесії Дергачівської
районної ради VІІ скликання від 17 грудня 2019 року № 1345-33 «Про
встановлення вартості харчування дітей у закладах загальної середньої освіти,
що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста
Дергачівського району Харківської області, у 2020 році» (зі змінами).
8.
Про надання згоди управлінню освіти, культури, молоді та спорту
Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області на
передачу в оренду комунальному некомерційному підприємству «Дергачівська
центральна районна лікарня» Дергачівської районної ради автобуса D
VOLKSWAGEN CRAFTER, державний номерний знак АХ 6722ЕМ.
9.
Про надання згоди управлінню освіти, культури, молоді та спорту
Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області на
передачу в оренду Дергачівському відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Харківській області автобуса D АС-Р 32053 - 07 «МРІЯ»,
державний номерний знак АХ 1196 СТ.
10. Про зменшення розміру статутного капіталу та затвердження
Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медикосанітарної допомоги Дергачівської районної ради» (нова редакція).
ІІ.
Виконавчому апарату районної ради опублікувати розпорядження
на офіційному Веб-сайті Дергачівської районної ради і підготувати матеріали,
необхідні для проведення виїзної LІІ сесії районної ради VІІ скликання та
довести до відома депутатів районної ради.
ІІІ. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної ради
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