
 

 УКРАЇНА 

ВИСОЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від 13 грудня 2021 року                         смт. Високий                                                 № 376 

 

Про    скликання  ХVІ   сесії  
Височанської селищної ради  
VІІІ скликання  
 

На підставі п.п. 8, п.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п.5 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: 
 

1. Скликати ХVІ сесію  Височанської селищної ради  VIІI скликання. 
2. Пленарне засідання провести 23 грудня 2021 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 ХVІ сесії Височанської селищної ради VІІІ 
скликання. 

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). 

3. Про виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту Височанської 
селищної ради на 2021 рік. 

4. Про виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту комунального 
закладу «Височанська ДЮСШ» на 2021 рік. 

5. Про виконання Програми розвитку культури, туризму, оновлення культурної 
спадщини Височанської селищної ради на 2021 рік. 

6. Про виконання Програми  розвитку КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПУБЛІЧНА 
БІБЛІОТЕКА ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  на 2021р. 
7. Про виконання Програми оздоровлення дітей пільгових категорій Височанської 

селищної ради на 2021 рік. 
8. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту Височанської 

селищної ради на 2022 - 2024 роки 

9. Про затвердження Програми розвитку культури, туризму, оновлення культурної 
спадщини Височанської селищної ради на 2022 - 2024 роки 

10. Про затвердження Програми розвитку КЗ «ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА Височанської 
селищної ради ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» на 2022 - 

2024 роки 

11. Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій 
Височанської селищної ради на 2022 - 2024 роки 

12. Про виконання Програми «Шкільний автобус» на 2021 рік. 

13. Про виконання Програми розвитку позашкільної освіти на 2021 рік. 

14. Про виконання Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища на 2021 рік. 



15. Про виконання Програми забезпечення пожежної безпеки на 2021 рік. 

16. Про виконання  Програми «Вчитель» на 2021 рік. 

17. Про виконання Програми модернізації матеріально-технічної бази закладів 
загальної середньої, позашкільної та дошкільної освіти на 2021 рік. 

18. Про виконання Програми поліпшення забезпечення дітей та учнів повноцінним 
харчуванням на 2021 рік. 

19. Про виконання Програми роботи з  обдарованою  молоддю на 2021 рік. 
20. Про виконання Програми «Інформаційно-освітнє середовище (інформатизація) 

системи освіти» на 2021 рік. 
21. Про затвердження Програми «Шкільний автобус» на 2022 – 2024 роки. 

22. Про затвердження Програми розвитку позашкільної освіти на 2022-2024 роки. 

23. Про затвердження Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 
виробничого середовища у закладах освіти  та Відділі освіти на 2022-2024 роки. 

24. Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки у закладах освіти та 
Відділі освіти на 2022-2024 роки. 

25. Про затвердження Програми «Вчитель» на 2022-2024 роки.  

26. Про затвердження Програми модернізації матеріально-технічної бази закладів 
загальної середньої, позашкільної та дошкільної освіти на 2022 – 2024 роки. 

27. Про затвердження Програми організації харчування дітей та учнів в закладах  
освіти на 2022 - 2024 роки. 

28. Про затвердження Програми роботи з обдарованою молоддю на 2022-2024  роки. 

29. Про затвердження Програми  «Інформаційно-освітнє середовище (інформатизація) 
системи освіти» на 2022-2024 роки. 

30. Про встановлення вартості харчування в закладах освіти  Височанської селищної  
ради на 2022 рік 

31. Про внесення змін до комплексної Програми соціального захисту населення 
Височанської громади на 2021-2022 роки. 

32. Про виконання Програми транспортного забезпечення хворих з хронічною 
нирковою недостатністю на програмний гемодіаліз на 2021 рік. 

33. Про виконання Програми «Онкологія» на 2021 рік. 
34. Про виконання Програми лікарського забезпечення жителів Височанської громади, 

які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання на 2021 рік. 
35. Про виконання Програми боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2021 рік. 
36. Про виконання Програми «Цукровий діабет» на 2021 рік. 
37. Про затвердження Програми транспортного забезпечення хворих з хронічною 

нирковою недостатністю на програмний гемодіаліз на 2022 рік. 
38. Про затвердження Програми «Онкологія» на 2022 рік. 
39. Про затвердження Програми лікарського забезпечення жителів  Височанської 

громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання на 2022 рік. 
40. Про затвердження Програми боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2022 

рік. 
41. Про виконання  Програми  управління  комунальною  власністю Височанської  

селищної ради на     2021 рік  
42. Про затвердження Програми управління комунальною власністю Височанської 

селищної ради на 2022 рік.  
43. Про звіт щодо виконання у 2021 році Програми розвитку земельних відносин, 

раціонального використання та охорони земель на території Височанської 
селищної ради на 2021-2025 роки 

44. Про звіт щодо виконання у 2021 Програми раціонального використання території 
та комплексного містобудівного розвитку населених пунктів Височанської 
селищної ради на 2021-2025 роки 

45. Про граничні суми витрат на придбання легкових 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. 



46. Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за 
бюджетні кошти у 2022 році. 

47. Про затвердження Положення про цільовий фонд соціально-економічного розвитку 
території Височанської селищної ради на 2022 рік. 

48. Про визначення вартісного критерію основних засобів. 

49. Про надання згоди комунальному підприємству «ТЕПЛОВОДОПОСТАЧАННЯ  
ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» на підписання договору про постачання 
газу. 

50. Про відрахування комунальними підприємствами Височанської селищної ради 
протягом 2022 року частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального 
фонду місцевого бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської 
діяльності, у розмірі 0 %.  

51. Про звільнення комунальних підприємств Височанської селищної ради від сплати 
земельного податку. 

52. Про селищний бюджет Височанської селищної ради на 2022 рік (20532000000). 
53. Про внесення змін до Статуту комунального закладу «Височанська дитячо-

юнацька спортивна школа» Височанської селищної ради Харківського району 
Харківської області та затвердження його у новій редакції. 

54. Про внесення змін до Регламенту Височанської селищної ради Харківського 
району Харківської області VІІІ скликання. 

55. Про проведення звітів депутатів Височанської селищної ради перед виборцями за 
період з грудня 2020 року по грудень 2021 року. 

56. Про порядок розгляду електронних петицій, адресованих Височанській селищній 
раді. 
 

57. Земельні питання: 

1. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки: 

1.1. для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 
обслуговування, площею 0,1867 га за адресою: смт Покотилівка, вул.  Незалежності, 57а. 

1.2.  для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, 
площею 1,9793 га за адресою:  смт Покотилівка, вул. Культури/вул. Л.Українки, 91/10. 

2. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та передачі її у власність: 

2.1. Гр. Котляра А.І., гр. Котляр Н.В., площею 0,1096 га за адресою: смт Високий, 
проспект Зеленогайський, 18. 

2.2. Гр. Кононов О.І., площею 0,1500 га за адресою: смт Бабаї, вул. Командарма 
Шумілова, 108 / вул. Слобідська 2. 

3. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачі її у власність: 

3.1. для ведення особистого селянського господарства, площею 0,0257 га за 
адресою: смт Бабаї, вул. Командарма Шумілова, 108. 

3.2. для ведення особистого селянського господарства, площею  0,0342 га за 
адресою: смт Високий, вул.Транспортна, гр. Рохмаїл Л.О. 

3.3. для ведення особистого селянського господарства, площею 0,0040 га за 
адресою: смт Високий, вул. Дружби, 60/13, гр.Наливайко О.А. 

3.4. для ведення особистого селянського господарства, площею 0,0771 га за 
адресою: смт Бабаї, вул.Театральна, гр.Міронов Ю.О. 

3.5. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1250 га за адресою: смт Бабаї, вул.Дніпровська, 
11, гр.Івахненко М.О. 

3.6. для будівництва та обслуговування гаражу, площею 0,0100 га за адресою: смт 
Високий, вул.Поштова, гр.Картавцев А.В. 



3.7. для індивідуального садівництва, площею 0,0485 га СТ «Березовий гай», 
вул.Достатку, ділянка №105-А, гр.Філіппов В.В. 

4. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства: 

4.1. орієнтовною площею 0,0500 га за адресою: смт Високий, проспект 
Зеленрогайський, біля буд.№49, гр. Кортікова М.В. 

4.2. орієнтовною площею 0,0401 га за адресою: смт Бабаї, вул.Гагаріна, біля 
буд.№33, гр. Чучугін О.Б. 

4.3. орієнтовною площею 0,1400 га за адресою: смт Високий, вул.Сімферопольська, 
біля буд.№4, гр.Біла В.О. 

4.4. орієнтовною площею 2.0000 га  з межами смт Бабаї на території Височанської 
селищної ради, гр.Васильєв М.В. 

4.5. орієнтовною площею 2.0000 га , смт Високий, на території Височанської 
селищної ради, як учаснику АТО/ОСС, гр.Чепак І.Г. 

5. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): 

5.1. орієнтовною площею 0,1500 га за адресою: смт Високий, вул. Райдужна, 22-А, 
гр. Михайличенко І.О.. 

5.2. орієнтовною площею 0,1500 га за адресою: смт Високий, вул.Надії, гр. Пільгуй 
Л.М. 

6. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки: 

6.1. для ведення індивідуального садівництва, орієнтовною площею 0,1200 га, СТ 
«Казка», ділянка №315,316, гр.Шляпцева С.А. 
 

58. Різне. 

 

 

 

Селищний голова                 оригінал підписано                          Олександр МОРОЗ 

 

 


