
 
 УКРАЇНА 

ВИСОЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від 01 лютого 2023 року                       смт. Високий                                          № 16/03-02 

 

Про внесення змін до розпорядження 
від 18 січня 2023 року № 08/03-02 «Про  
скликання ХІХ (позачергової) сесії 
Височанської селищної ради                  
VІІІ скликання»  

 

На підставі п.п. 8, п.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
п.8 ст.24  Регламенту Височанської селищної ради VIІI скликання, затвердженого рішенням 
І сесії (І пленарне засідання) Височанської селищної ради VIІI скликання від 08 грудня     
2020 року, у зв’язку з необхідністю внесення змін до селищного бюджету Височанської 
селищної ради VIІI  скликання 

 

1. Внести зміни до  розпорядження від 18 січня 2023 року № 08/03-02 «Про  скликання 
ХІХ (позачергової) сесії Височанської селищної ради VІІІ скликання», а саме п. 2 вказаного 
розпорядження викласти у такій редакції: 
 

2. Пленарне засідання провести 03 лютого 2023 року о 10.00 годині в приміщенні 
адміністративної будівлі смт Бабаї (зала засідань) за адресою: смт Бабаї, площа 
Михайлівська, 2 з попереднім порядком денним: 
1. Про затвердження порядку денного ХІХ (позачергової) сесії Височанської селищної 
ради VІІІ скликання. 
2. Про затвердження звіту про виконання бюджету Височанської селищної ради за 
2022 рік (20532000000). 
3. Про звіт щодо виконання Програми профілактики правопорушень та боротьби зі 
злочинністю на території Височанської селищної ради на 2021-2022 рік. 
4. Про затвердження Програми профілактики правопорушень та боротьби зі 
злочинністю на території Височанської селищної ради на 2023-2025 роки. 
5. Про внесення доповнення до Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства Височанської селищної ради  на 2022 – 2024 роки. 
6. Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами на 
території Височанської селищної ради на 2023 рік.                                                                
7. Про внесення змін та доповнень до Програми забезпечення пожежної, техногенної 
безпеки та цивільного захисту Височанської селищної ради на 2021-2026 роки. 
8. Про внесення змін до граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, 
іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних 
телефонів Височанською селищною радою, а також установами та організаціями, які 
утримуються за рахунок селищного бюджету на 2023 рік. 
9. Про внесення змін та доповнень до Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Височанської селищної ради  на 2023 рік. 
10. Про надання згоди на коригування робочих проектів з капітальних ремонтів 
дорожнього покриття вулиць на території Височанської селищної ради. 
11. Про внесення змін до рішення ХVIІI сесії  Височанської селищної ради                          
VІІІ скликання від 16 грудня 2022 року «Про селищний бюджет Височанської селищної 
ради на 2023 рік (20532000000)». 



12. Про надання дозволу на передачу автомобіля ГАЗ 3309 з комунального підприємства 
«ЖИЛКОМУНСЕРВІСПОСЛУГА» Височанської селищної ради на комунальне 
підприємство «Високий» Височанської селищної ради. 
13. Різне. 
 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
 

 

 

Селищний голова                        оригінал підписано                          Олександр МОРОЗ 
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