
 

УКРАЇНА 

ВИСОЧАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО  РАЙОНУ     ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІІІ (позачергова) сесія VIIІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 листопада 2021 року                                                            смт Високий 

 

Про  затвердження  порядку  денного   
ХІІІ (позачергової) сесії Височанської  
селищної ради VIIІ скликання 

 

Відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 
 

Затвердити для розгляду на ХІІІ (позачерговій) сесії Височанської 
селищної ради  VIIІ скликання селищної  ради наступний 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. 
 

 

Селищний голова                                              Олександр МОРОЗ 

 

 

 


