
 

УКРАЇНА 

ВИСОЧАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО  РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІІІ (позачергова) сесія VIIІ скликання 

 

ПРОТОКОЛ  
 

від 10 листопада 2021 року                                                        

 

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

Всього обрано депутатів: 26 (25) 

Присутні: 17 

Відсутні: 8  

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 ХІІІ (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 – 18 (17+1). 

 

На початку пленарного засідання Мороз О.В. сповістив, що пішов із 
життя  депутат Височанської селищної ради VIII скликання  Сідоров Ігор 
Семенович. Всі ми будемо пам’ятати його як порядну, чуйну, відкриту, 
життєрадісну людину. Він був депутатом декількох скликань Покотилівської 
селищної ради, брав активну участь у громадському житті селища, вирішував 
проблеми своїх виборців. Не стало також Богуславського Миколи 
Миколайовича, депутата Бабаївської селищної ради та Харківської районної 
ради декількох скликань. Селищний голова запропонував вшанувати їх 
пам'ять хвилиною мовчання. 
 

  Мороз О.В. нагадав, що всі, хто знаходяться в сесійній залі, мають 
дотримуватись положень Регламенту Височанської селищної ради. Контроль 
за дотримання Регламенту здійснюється селищним головою, секретарем  
ради та відповідною постійною комісією.  



Як би там не було, а життя продовжується.  Селищний голова привітав  
депутатів, які святкували свій день народження у міжсесійний період: 

1. Шевченко Сергія Володимировича 

2. Мамона Юрія Миколайовича 

3. Мірошникова Олексія Стефановича. 
 

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

Голосування за те, щоб даний порядок денний взяти за основу.  
Результати голосування: «за» - 18,  «проти» - 0 ,  «утрималися» - 0, не брали 
участі в голосуванні - 0.  

 

ВИСТУПИЛИ: Голубов С.Г., який запропонував доповнити порядок денний 
питаннями:  
1. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки площею 1,1336 га для 
розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних 
послуг та допоміжних операцій за адресою: смт Бабаї, провул.Ранковий, 3,              
ТОВ «БАБАЇВСЬКИЙ ТЕХНІК ПЛЮС». 

2. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки площею 0,3140 га для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості за 
адресою: смт Бабаї, вул.Соборна, 18-Б, ФОП Шевченко С.В. 
3. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки площею 0,3664 га для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості за 
адресою: смт Бабаї, вул.Соборна, 18-В, ФОП Шевченко С.В. 

Жван-Жванська А.А. зазначила, що дані питання не були розглянуті на 
профільній комісії. 
Дємочко В.М. запропонувала зробити перерву і розглянути дані питання 
спочатку на профільній постійній комісії  з  питань земельних відносин, 
екології, будівництва, архітектури, розвитку інфраструктури. 
 

Оголошена перерва для засідання постійної комісії  з  питань 
земельних відносин, екології, будівництва, архітектури, розвитку 
інфраструктури. На засіданні комісії члени комісії одноголосно підтримали 
дану пропозицію. 
Результати голосування: «за» - 18,  «проти» - 0 ,  «утрималися» - 0, не брали 
участі в голосуванні - 0.  

Вирішено включити дані питання до питання денного. 
 

ВИСТУПИЛИ: Голубов С.Г., який запропонував доповнити порядок денний 
питанням: «Про визначення осіб, які беруть участь у судових справах та 
вчиняють дії в усіх судах України в інтересах Височанської селищної ради 
Харківського району Харківської області (самопредставництво)». 

Результати голосування: «за» - 18,  «проти» - 0 ,  «утрималися» - 0, не брали 
участі в голосуванні - 0.  



Вирішено включити дане питання до питання денного. 
 

Селищний голова ставить на голосування питання про затвердження 
порядку денного ХІІІ (позачергової) сесії Височанської селищної ради VIIІ 
скликання в цілому з доповненнями. 
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (додається).  
Результати голосування: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0, не брали 
участі у голосуванні - 0. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про затвердження порядку денного ХІІІ (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 управління комунальною власністю 
Височанської селищної ради на 2021 рік, затвердженої рішенням  IV сесії 
Височанської селищної ради VIII скликання від 16.02.2021 року. 
Доповідає: Тройно О.В. – заступник селищного голови з питань житлово-

комунального господарства 

4. Про внесення доповнень до Програми профілактики правопорушень та 
боротьби зі злочинністю на території Височанської селищної ради на 2021-

2022 роки, затвердженої рішенням  IV сесії Височанської селищної ради  VІІІ 
скликання від 16 лютого 2021 року. 
Доповідає: Голубов С.Г. – заступник селищного голови з правових питань та 
розвитку території громади 

5. Про передачу матеріальних цінностей від Височанської селищної ради 
на баланс КНП Південної міської ради «Центр первинної медичної допомоги 
№ 1». 
Доповідає: Тройно О.В. – заступник селищного голови з питань житлово-

комунального господарства 

6. Про списання транспортного засобу УАЗ, реєстраційний номер 
9022ХАБ. 
Доповідає: Тройно О.В. – заступник селищного голови з питань житлово-

комунального господарства 

7. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки площею 1,1336 га для 
розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних 
послуг та допоміжних операцій за адресою: смт Бабаї, провул.Ранковий, 3, 
ТОВ «БАБАЇВСЬКИЙ ТЕХНІК ПЛЮС». 
Доповідає: Голубов С.Г. – заступник селищного голови з правових питань і 
розвитку території громади  

8. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки площею 0,3140 га для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 



споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості за 
адресою: смт Бабаї, вул.Соборна, 18-Б, ФОП Шевченко С.В. 
Доповідає: Голубов С.Г. – заступник селищного голови з правових питань і 
розвитку території громади 

9. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки площею 0,3664 га для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості за 
адресою: смт Бабаї, вул.Соборна, 18-В, ФОП Шевченко С.В. 
Доповідає: Голубов С.Г. – заступник селищного голови з правових питань і 
розвитку території громади 

10. Про визначення осіб, які беруть участь у судових справах та вчиняють дії 
в усіх судах України в інтересах Височанської селищної ради Харківського 
району Харківської області (самопредставництво). 
Доповідає: Голубов С.Г. – заступник селищного голови з правових питань і 
розвитку території громади 

11. 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 

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 управління комунальною 
власністю Височанської селищної ради на 2021 рік, затвердженої рішенням  
IV сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 16.02.2021 року. 
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. 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення доповнень до Програми профілактики 
правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Височанської 
селищної ради на 2021-2022 роки, затвердженої рішенням  IV сесії 
Височанської селищної ради  VІІІ скликання від 16 лютого 2021 року. 
Доповідає: Голубов С.Г. – заступник селищного голови з правових питань та 
розвитку території громади 

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

 



СЛУХАЛИ: 5. Про передачу матеріальних цінностей від Височанської 
селищної ради на баланс КНП Південної міської ради «Центр первинної 
медичної допомоги № 1». 
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. 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про списання транспортного засобу УАЗ, реєстраційний 
номер 9022ХАБ. 
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. 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки площею 
1,1336 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових 
транспортних послуг та допоміжних операцій за адресою: смт Бабаї, 
провул.Ранковий, 3, ТОВ «БАБАЇВСЬКИЙ ТЕХНІК ПЛЮС». 
Доповідає: Голубов С.Г. – заступник селищного голови з правових питань і 
розвитку території громади  

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

 

СЛУХАЛИ: 8. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки площею 
0,3140 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості за адресою: смт Бабаї, вул.Соборна, 18-Б, ФОП Шевченко 
С.В. 
Доповідає: Голубов С.Г. – заступник селищного голови з правових питань і 
розвитку території громади 

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

 

СЛУХАЛИ: 9. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки площею 
0,3664 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості за адресою: смт Бабаї, вул.Соборна, 18-В, ФОП Шевченко 
С.В. 
Доповідає: Голубов С.Г. – заступник селищного голови з правових питань і 
розвитку території громади 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (додається).  



Результати голосування: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0, не брали 
участі у голосуванні - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про визначення осіб, які беруть участь у судових справах та 
вчиняють дії в усіх судах України в інтересах Височанської селищної ради 
Харківського району Харківської області (самопредставництво). 
Доповідає: Голубов С.Г. – заступник селищного голови з правових питань і 
розвитку території громади 

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

11. Різне. 

Депутат Височанської селищної ради Жван-Жванська А.А. зазначила, 
що їй стало відомо, що земельна ділянка загальною площею 5,4645, яка 
розташована  в смт Високий, вул. Жовтнева, 20 використовується не за 
цільовим призначенням. Вона запропонувала розібратися в цьому питанні та, 
за потреби, ініціювати розірвання Договору оренди землі від 08 липня             
2007 року.  

 

Мороз О.В. оголосив ХІІІ (позачергову) сесію Височанської селищної 
ради  VIII скликання закритою.  

Прозвучав Державний Гімн України. 
 

 

 

Селищний голова                                               Олександр МОРОЗ 


