
 

 УКРАЇНА 

ВИСОЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від 15 лютого 2023 року                      смт. Високий                                          № 34/03-02 

 

Про скликання ХХ (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. Скликати ХХ (позачергову)  сесію  Височанської селищної ради  VIІI скликання. 
2. Пленарне засідання провести 17 лютого 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 ХХ (позачергової) сесії Височанської селищної 
ради VІІІ скликання. 

2. Про внесення змін до Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОМПЛЕКС 
ПО БЛАГОУСТРОЮ ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ та затвердження його у новій 
редакції. 

3. Про внесення доповнення до Комплексної програми по захисту державного 
суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності України, протидії тероризму, 
корупції та організованій злочинній діяльності на території Височанської селищної ради                                  
на 2022-2023 роки. 

4. Про внесення доповнень до Програми розвитку земельних відносин, раціонального 
використання та охорони земель на території Височанської селищної ради   на 2021-2025 
роки. 

5. Про внесення змін до Програми управління комунальною   власністю   Височанської 
селищної ради на 2023 рік. 

6. Про прийняття гуманітарної допомоги від Міжнародної організації з міграції (МОМ) 
у рамках проєкту «Програма МОМ України з розповсюдження непродовольчих товарів та 
спрощеного доступу до них», що впроваджується МОМ за фінансування декількох донорів. 

7. 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)». 

8. Різне. 
 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Селищний голова                     оригінал підписано                                 Олександр МОРОЗ 
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