
 

УКРАЇНА 

ВИСОЧАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО  РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІV (позачергова) сесія VIIІ скликання 

 

ПРОТОКОЛ  
 

від 26 листопада 2021 року                                                   

 

Місце проведення: актова зала адміністративної будівлі смт Бабаї. 
Початок роботи: 08.30 

Всього обрано депутатів: 26 (25) 

Присутні: 16 

Відсутні: 9  

Статус засідання: відкрите. 
 

Головує на засіданні Височанський селищний голова Мороз 
Олександр Васильович. 

Відповідно до п.12 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» та п.3 ст.27 Регламенту Височанської селищної ради сесія є 
повноважною. Мороз О.В. оголосив засідання ХІV (позачергової) сесії 
Височанської селищної ради VIІІ скликання відкритим. Прозвучав 
Державний Гімн України. 

 

Згідно зі ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» при встановленні результатів голосування до загального складу 
селищної ради включається селищний голова. 

Загальна кількість голосів на початку пленарного засідання – 17 

(16+1). 

 

 У зв’язку з відсутністю через хворобу секретаря ради Мельник Т.С., 
особою, яка буде вести протокол даного засідання одноголосно обрано 

депутата Міцай К.О. 
   

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження порядку денного ХІV (позачергової) сесії 
Височанської селищної ради VIIІ скликання VIIІ скликання. 

Доповідає: Мороз О.В. – селищний голова 

Голосування за те, щоб даний порядок денний взяти за основу.  
Результати голосування: «за» - 17,  «проти» - 0 ,  «утрималися» - 0, не брали 
участі в голосуванні - 0.  

 

ВИСТУПИЛИ: Тройно О.В., заступник селищного голови з питань житлово-

комунального господарства Тройно О.В., заступник селищного голови з 
питань житлово-комунального господарства, який запропонував доповнити 
порядок денний питанням «Про внесення змін до Програми управління 



комунальною власністю Височанської селищної ради на 2021 рік, 
затвердженої рішенням ІV сесії Височанської селищної ради VIIІ скликання 

від 16.02.2021 року». 
Результати голосування: «за» - 17,  «проти» - 0 ,  «утрималися» - 0, не брали 
участі в голосуванні - 0.  

Вирішено включити дані питання до питання денного. 
 

Солодчик Д.Л., голова постійної комісії з питань  фінансів, бюджету, 
соціально-економічного розвитку, інвестицій, підприємництва та 
міжнародного співробітництва,  який зазначив, що в питанні №7 порядку 
денного в назві треба прибрати слова «дефектного акту». 
Результати голосування: «за» - 17,  «проти» - 0 ,  «утрималися» - 0, не брали 
участі в голосуванні - 0.  

 

Руденко Т.В., начальник служби у справах дітей та сім’ї, яка порушила 
питання щодо виділення коштів для оплати проїзду дітей до табору 
відпочинку в м. Трускавець. Запропоновано виділити кошти у вигляді 
матеріальної допомоги на засіданні виконавчого комітету. 
 

Селищний голова ставить на голосування питання про затвердження 
порядку денного ХІV (позачергової) сесії Височанської селищної ради VIIІ 
скликання в цілому з доповненнями. 
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (додається).  
Результати голосування: «за» - 17, «проти» - 0, «утримались» - 0, не брали 
участі у голосуванні - 0. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про затвердження порядку денного ХІV (позачергової) сесії 
Височанської селищної ради VІІІ скликання. 
Доповідає: Мороз О.В. – селищний голова 

2. Про внесення змін до рішення II сесії  Височанської селищної ради 
VІІІ скликання від 24 грудня 2020 року «Про селищний бюджет  
Височанської селищної ради на 2021 рік» та  додатків до нього (зі змінами) 
(20532000000). 

Доповідає: Іщенко Я.О. – заступник селищного голови з питань бюджету 
та фінансів 



3.  Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту 
Височанської селищної  ради на 2021 рік. 
Доповідає: Чечіна Л.В. – начальник відділу культури, молоді і спорту 

4.  Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту 
комунального закладу «Височанська ДЮСШ» на 2021 рік. 
Доповідає: Чечіна Л.В. – начальник відділу культури, молоді і спорту 

5. Про внесення змін до Програми розвитку комунального закладу 
«Публічна бібліотека Височанської селищної ради Харківського району 
Харківської області». 
Доповідає: Чечіна Л.В. – начальник відділу культури, молоді і спорту 

6. Про внесення змін та доповнень до «Програми соціально-економічного 
розвитку Височанської селищної ради на 2021 рік». 
Доповідає: Радченко О.В. – начальник відділу соціально-економічного 
розвитку 

7. Про затвердження кошторисної  документації по  об’єкту: 
«Капітальний ремонт поліклініки за адресою: смт. Високий,         вул. 
Слобожанська 26, Харківського району, Харківської області (Зовнішні 
роботи). Коригування».  
Доповідає: Наконечник Ю.О. – начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності 
8. Про внесення змін до Програми управління комунальною власністю 
Височанської селищної ради на 2021 рік, затвердженої рішенням ІV сесії 
Височанської селищної ради VIIІ скликання від 16.02.2021 рік. 

Доповідає: Тройно О.В. – заступник селищного голови з питань житлово-

комунального господарства 

9. Різне. 
 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до рішення II сесії  Височанської селищної 
ради VІІІ скликання від 24 грудня 2020 року «Про селищний бюджет  
Височанської селищної ради на 2021 рік» та  додатків до нього (зі змінами) 
(20532000000). 

Доповідає: Іщенко Я.О. – заступник селищного голови з питань бюджету 
та фінансів 

До зали засідань зайшла депутат Пахніна Н.В. 
Загальна кількість ради складає 18 (17+1). 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (додається).  
Результати голосування: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0, не брали 
участі у голосуванні - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і 
спорту Височанської селищної  ради на 2021 рік. 
Доповідає: Чечіна Л.В. – начальник відділу культури, молоді і спорту 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (додається).  
Результати голосування: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0, не брали 
участі у голосуванні - 0. 



 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і 
спорту комунального закладу «Височанська ДЮСШ» на 2021 рік. 
Доповідає: Чечіна Л.В. – начальник відділу культури, молоді і спорту 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (додається).  
Результати голосування: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0, не брали 
участі у голосуванні - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до Програми розвитку комунального 
закладу «Публічна бібліотека Височанської селищної ради Харківського 
району Харківської області». 
Доповідає: Чечіна Л.В. – начальник відділу культури, молоді і спорту 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (додається).  
Результати голосування: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0, не брали 
участі у голосуванні - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін та доповнень до «Програми соціально-

економічного розвитку Височанської селищної ради на 2021 рік». 
Доповідає: Радченко О.В. – начальник відділу соціально-економічного 
розвитку 

В обговоренні даного питання взяли участь Гриневич Ю.С., Мороз 
О.В., Голубов С.Г., Солодчик Д.Л. 
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (додається).  
Результати голосування: «за» - 16, «проти» - 1, «утримались» - 1, не брали 
участі у голосуванні - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження дефектного акту та кошторисної  
документації по  об’єкту: «Капітальний ремонт поліклініки за адресою: смт. 
Високий,         вул. Слобожанська 26, Харківського району, Харківської 
області (Зовнішні роботи). Коригування».  
Доповідає: Наконечник Ю.О. – начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності 
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (додається).  
Результати голосування: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0, не брали 
участі у голосуванні - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про внесення змін до Програми управління комунальною 
власністю Височанської селищної ради на 2021 рік, затвердженої рішенням 
ІV сесії Височанської селищної ради VIIІ скликання від 16.02.2021 рік. 

Доповідає: Тройно О.В. – заступник селищного голови з питань житлово-

комунального господарства 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (додається).  
Результати голосування: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0, не брали 
участі у голосуванні - 0. 

 

9.  Різне. 
 

 Селищний голова Мороз О.В.  ХІV (позачергову) сесію Височанської 



селищної ради  VIII скликання оголосив закритою.  

Прозвучав Державний Гімн України. 
 

 

 

 

Селищний голова                                 Олександр МОРОЗ 


