
 
 УКРАЇНА 

ВИСОЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від 14 березня 2023 року                      смт. Високий                                        №  75/03-02 

 

Про скликання ХХІІ 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: 

1. Скликати ХХІІ  сесію  Височанської селищної ради  VIІI скликання. 
2. Пленарне засідання провести 24 березня 2023 року о 10.00 годині в приміщенні   КЗ 
«Палац культури та мистецтв Височанської селищної ради» за адресою: смт Бабаї, площа 
Михайлівська, 2а з попереднім порядком денним: 

1. Про затвердження порядку денного ХХІІ сесії Височанської селищної ради VІІІ 
скликання. 

2. Про звіт Височанського селищного голови про роботу селищної ради та її 
виконавчих органів за 2022 рік.  

3. Про звіт Височанського селищного голови про здійснення державної регуляторної 
політики  у сфері господарської діяльності за 2022 рік. 

4. Про затвердження Плану роботи Височанської селищної ради  на 2023 рік. 
5. Про дострокове припинення повноважень депутата Височанської селищної ради 

VIIІ скликання Головка О.В. 
6. Про внесення доповнень до Програми управління комунальною  власністю 

Височанської селищної ради  на 2023 рік.  

7. Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-комунального 
господарства Височанської селищної ради на 2022-2024 роки. 

8. Про внесення доповнень до Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Височанської селищної ради  на 2023 рік. 

9. Про схвалення проєкту «Здорова нація – сильна України» для подання на обласний 
конкурс проєктів місцевого та регіонального розвитку «Разом в майбутнє» у 2023 
році.  

10. Про схвалення проєкту «Сучасна медицина  в Височанській громаді» для подання 
на обласний конкурс проєктів місцевого та регіонального розвитку «Разом в 
майбутнє» у 2023 році. 

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 виконання Програми боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2022рік. 
13. Про виконання Програми «Онкологія» на 2022рік. 
14. Про виконання Програми транспортного забезпечення хворих з хронічною 

нирковою недостатністю на програмний гемодіаліз на 2022рік. 
15. Про виконання Програми лікарського забезпечення жителів Височанської громади, 

які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання на 2022рік. 
16. Про виконання  Програми територіальної оборони Височанської селищної ради за 

2022 рік. 

17. Про  визнання об’єкта нерухомості громадського будинку  «Підсобне приміщення-

роздягальня»  об’єктом комунальної власності  Височанської селищної ради.  



 

18. Про включення майна в перелік другого типу та передачу в оренду без проведення 
аукціону нежитлових приміщень по вул. Тімірязєва, 24 у смт Покотилівка 
Харківського району Харківської області   АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«УКРПОШТА». 

19. Про прийняття гуманітарної (благодійної) допомоги на безоплатній основі від 
благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ФОРТЕЧНИЙ». 

20. Про прийняття майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Харківського району до комунальної власності територіальної громади  сел. 
Високий (котельня в смт Покотилівка). 

21. Про прийняття майна з комунальної власності Південної територіальної громади до 
комунальної власності Височанської селищної ради та передачу цього майна на 
комунальне підприємство «ТЕПЛОВОДОПОСТАЧАННЯ ВИСОЧАНСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ». 

22. Про  скасування рішення виконавчого  комітету Височанської селищної ради від 21 
червня 2022 року №117 «Про надання приміщення під тимчасове зберігання речей». 

23. Про включення майна в перелік другого типу,  та передачу в оренду без проведення 
аукціону нежитлових приміщень  по вул. Незалежності, 33, у смт Покотилівка, 
Харківського району,  Харківської області  ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «РАЗОМ 
ДО КРАЩОГО». 

24. Про внесення змін до рішення VII сесії Височанської селищної ради VIIІ скликання 
від 24 травня 2021 року «Про прийняття майна зі спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Харківського району до комунальної власності 
територіальної громади сел. Високий». 

25. Про внесення змін до рішення VII сесії Височанської селищної ради VIIІ скликання 
від 24 травня 2021 року «Про затвердження Положення про офіційний вебсайт 
Височанської селищної ради в мережі Інтернет». 

26. Про затвердження тимчасового Положення про оренду майна Височанської 
селищної ради та забезпечення відносин у сфері комунального майна. 

27. Про затвердження Стратегії розвитку КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«БАБАЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ПОТАПЕНКА 
П.О. ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» на 2023–2027 роки. 

28. Про затвердження Стратегії розвитку КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«ВИСОЧАНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 2 ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» на 2023–2027 роки. 

29. Про затвердження Стратегії розвитку КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«ВИСОЧАНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 1ІМ. ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ О. Л. 
ПШЕНИЧКИ ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» на 2023–2028 роки. 

30. Про затвердження Стратегії розвитку Комунального закладу «Центр позашкільної 
освіти «Джерело» Височанської селищної ради Харківського району Харківської 
області» на 2023–2026 роки. 

31. Про затвердження Стратегії розвитку КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«ЗЕЛЕНОГАЙСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» на 2023–2026 року. 

32. Про затвердження Стратегії розвитку КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«ПОКОТИЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ «ПРОМІНЬ» ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на 2023–2027 роки. 

33. Про затвердження Стратегії розвитку КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«ПОКОТИЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 2 ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» на 2023–2027 роки. 

34. Про затвердження Стратегії розвитку КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ» на 2023–2027 роки. 

 



 

35. Земельні питання: 
1. Про затвердження Порядку укладання та форми типового договору про оплату 

авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення, що передбачається до продажу. 
2. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки та передачі її у власність: 

2.1. Семеренко В.П., площею 0,1182 га за адресою: смт Бабаї, вул. Софіївська, 110. 
2.2. Біді Т.Г., площею 0,1260 га за адресою: смт Високий, вул. Українська, 107. 
2.3. Никифоренко В.В., площею 0,0445 га за адресою: смт Високий, вул. Джерельна, 1а. 
2.4. Кісла Г.В., площею 0,1350 га, за адресою: смт Бабаї, вул. Пилипа Потапенка, 3. 

2.5. Мельник Л.В., площею 0,0822 га, за адресою: смт Бабаї, вул. Грушникова, 8. 
2.6. Животченко В.Б., площею 0,1500 га, за адресою: смт Бабаї, вул. Ярмака Сергія, 11. 

3.        Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачі її у власність для будівництва і обслуговування індивідуального гаражу, 
площею 0,0100 га, за адресою: смт Покотилівка, вул. Кооперативна 3 А, (гараж №5), 
гр. Стахміч К.М. 
4. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
та  надання дозволу на викуп земельної ділянки площею  0,1000 га для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови за адресою:  проспект 
Зеленогайський 31-А, смт Високий, Харківського району Харківської області,  
громадянці  Твердохлібовій М.В. 
5. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, орієнтовною площею 
0,0600 га, СТ «Відпочинок», ділянка №28, гр. Павленко О.О. 
6. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для встановлення строкового сервітуту на земельній ділянці: 

6.1. орієнтовною площею 0,0134 га, розташованій за адресою: поряд з земельною 
ділянкою вул. Командарма Шумілова 2-А, смт Бабаї ФО-П  Потапову О.О. 

6.2. орієнтовною площею 0,0035 га, розташованій за адресою: вул. Українська, смт 

Високий      ФО-П Ширінову Е.А. 
6.3.  орієнтовною площею 0,1250 га,  розташованій за за адресою: смт Бабаї, вул. 

Соборна  18-а ФО-П Фоменко І.П. 
7. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки: (повторно, оскільки раніше 
затверджені звіти про експертну оцінку втратили чинність) 
7.1.  площею, 0,3140 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та  споруд підприємств переробної та, машинобудівної та іншої промисловості за 
адресою: смт Бабаї, вул. Соборна 18-Б, ФО-П Шевченко С.В.  
7.2.  площею, 0,3664 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та  споруд підприємств переробної та, машинобудівної та іншої промисловості за 
адресою: смт Бабаї, вул. Соборна 18-В, ФО-П Шевченко С.В. 
7.3. площею 0,0252 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: смт 
Бабаї, вул. Світла, 44, гр Соловйовій Н.В. () 
7.4. площею 0,0114 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: смт 
Бабаї, вул. Шевченко, 80-А, гр Бондаренко І.В. 
8. Про передачу у постійне користування КП «КОМПЛЕКС ПО БЛАГОУСТРОЮ 
ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» земельної ділянки водного фонду для 
рибогосподарських потреб, площею 8, 7136 га. 
9. Про внесення змін до договору оренди землі  від 01 січня 2022 року, земельної 
ділянки з кадастровим номером  6325158200:00:006:0159,по вулиці Миру 25, в смт 
Покотилівка, Харківського району, Харківської області, в частині зміні орендаря ТОВ 
«АСТАРТА Млинелеваторбуд» на Шевченко І.К. 
36. Різне. 

 

3.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
 

Селищний голова                                  оригінал підписано                Олександр МОРОЗ 


	3.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

