
УКРАЇНА 
Харківська область 

Валківська міська рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15 березня 2021 року ]уь ^ 5 5

Про скликання чергової VI сесії 
Валківської міської ради VIII скликання

Відповідно до п. 8, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, керуючись постановою Кабінету Міністрів 
України від 22.07.2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та 
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 
поширенням гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АІ18-СоУ-2», Регламентом Валківської міської ради VIII 
скликання:
1. Скликати чергову VI сесію Валківської міської ради VIII скликання 25 
березня 2021 року о 10.00 годині в залі засідань міської ради за адресою вул. 
Харківська, 16.
2. Винести на розгляд сесії питання:
2.1. Про затвердження порядку денного пленарного засідання чергової VI 
сесії Валківської міської ради VIII скликання.
2.2. Про затвердження Програми розвитку культури, туризму та охорони 
культурної спадщини Валківщини на 2021-2025 роки.
2.3. Про затвердження Програми розвитку земельних відносин та 
містобудування на території Валківської міської територіальної громади на 
2021-2023 рр.
2.4.Про внесення змін до Програми соціального захисту населення 
Валківської міської ради на 2021-2025 роки та Порядків відшкодування за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним та залізничним 
транспортом, затверджених рішенням IV сесії Валківської міської ради VIII 
скликання від 14 січня 2021 року № 76.
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2.7. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених в 
міському бюджеті для надання адресної допомоги затвердженого рішенням 
V сесії Валківської міської ради VIII скликання від 18 лютого 2021 року 
№ 149.
2.8.Про утворення комісії з питань звільнення громадян від сплати за 
надання соціальних послуг в структурних підрозділах Центру надання 
соціальних послуг Валківської міської ради та затвердження Положення про 
неї.
2.9. Про внесення змін та доповнень до цільової Програми розвитку освіти 
«Новий освітній простір Валківщини» на 2021 рік, затвердженої рішенням III 
сесії Валківської міської ради VIII скликання від 22 грудня 2020 року № 34.
2.10. Про затвердження Порядків та грошової норми витрат на забезпечення 
харчуванням, лікарськими засобами та виробами медичного призначення 
учасників, які представляють Валківську міську територіальну громаду у 
спортивних заходах місцевого, обласного та всеукраїнського рівнів за рахунок 
місцевого бюджету.
2.11. Про затвердження Положення про фонд охорони навколишнього 
природного середовища Валківської міської територіальної громади.
2.12. Про виділення коштів на проведення нормативної грошової оцінки землі.
2.13. Про внесення змін до рішення Валківської міської ради від 22 грудня
2020 року №42 «Про бюджет Валківської міської територіальної громади на
2021 рік» та додатків до нього (20531000000).
2.14. Про затвердження звіту виконання фінансового плану за 2020 рік 
Комунального підприємства «Вода» Валківської міської ради Харківської 
області.
2.15. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Валківської 
територіальної громади із державної власності артезіанської свердловини № 
45-1980 та насоса ЕЦВ 6-10-110, що обліковуються на балансі філії ГПУ 
«Шебелинкагазвидобування» АТ «У кргазви добування».
2.16. Про створення органу приватизації житлового фонду, який перебуває у 
комунальній власності Валківської територіальної громади.
2.17. Про перейменування Житлово - комунального підприємства «Сніжків» у 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СНІЖКІВ» ВАЛКІВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, зміну засновника та 
затвердження Статуту підприємства (у новій редакції)».
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«АГРОХОЛДИНГ ВОСТОК».
2.22. Про розробку детального плану території, обмеженої частинами 
вул. Музейна, вул. Весняна, вул. Кооперативна та вул. Харківська, з метою 
зміни цільового призначення земельних ділянок у м. Валки: кадастровий 
номер 6321210100:00:021:0022 та 6321210100:00:021:0023.
2.23. Про надання ПСП «Нове життя» дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва 
індивідуальних гаражів у м. Валки, проспект Сковороди Григорія, 6д.
2.24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та надання її 
у власність.
2.25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства.
2.26. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва та надання її у власність.
2.27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства та надання її у 
власність.
2.28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) та надання її у власність.
2.29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва індивідуальних гаражів.
2.30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та надання її у 
власність.
2.31. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та надання її у 
власність.



2.32. Про затвердження
ДІЛЯНКИ в орендуДілянки

Сільськогосподарського виробний 
власності сільськогосподарського
кОВЯГИ, площа Гур'єва, 2-г, 2-е, 2

земельної

Харківської області. є, 2-з (6-1, 6-2) Валківського району
2.33. Про затвеолжения пппйіт, --------
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Інституту експертизи сортів рослин для дослідних і навчальних цілей, 
розташованої у с. Золочівське на території Шарівської сільської ради 
Валківського району Харківської області.
2.34. Про надання громадянину РФ Яковцю О. М. дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) у м. Валки, вул. Іванська, 32.
2.35. Про скасування рішення XV сесії Новомерчицької сільської ради 
V скликання від 20 лютого 2008 року «Про дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі та оформлення права приватної власності на землю».
2.36. Про скасування рішення ЬХІІІ сесії Ков'язької селищної ради 
VII скликання від 04 вересня 2020 року № 1068- VII «Про надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Ступаку С. О.».
2.37. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального 
садівництва.
2.38. Про внесення змін рішення XXXIII сесії міської ради VII скликання від 
28 серпня 2019 року № 1033 «Про внесення змін до рішення XXXI сесії 
міської ради VII скликання від 30 травня 2019 року № 1007 «Про надання 
гр. Шейку Г. Ф. дозволу на розробку документації із землеустрою щодо 
забезпечення набуття права на земельну ділянку у Харківській області, 
м. Валки, вул. Промислова».
2.39. Про внесення змін до рішення XXXVI сесії міської ради VII скликання 
від 20 грудня 2019 року № 1173 «Про надання гр. Біленку С. В. дозволу на 
розробку документації із землеустрою щодо забезпечення набуття права на 
земельну ділянку у Харківській області, м. Валки, вул. Благовіщенська».
2.40. Про внесення змін до рішення XXVII сесії Сніжківської сільської ради 
VII скликання від 20 грудня 2018 року № 541 «Про надання гр. Занько С. П. 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для подальшого надання у власність».
2.41. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки водного фонду державної власності площею 
15,0000га для рибогосподарських потреб, право оренди на яку може бути 
реалізовано на земельних торгах, яка розташована за межами населених



Богодухівський район, Харківська область.
2.45. Про внесення змін до договору оренди землі від 09.06.2009р. у м. 
Валки, пров. Сидоренка, 5.
2.46. Про затвердження технічної документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02001) гр. Шевченка Юрія 
Валерійовича, яка розташована по вул. Гоголя, 25 в межах міста Валки на 
території Валківської міської ради Валківського району Харківської області 
та надання її в оренду.
2.47. Про затвердження переліку земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення комунальної власності, визначених для продажу права на них 
на конкурсних засадах(земельних торгах), розташованих на території 
Валківської міської територіальної громади Харківської області.
2.48. Різне. Розгляд депутатських звернень.
3. У зв’язку із запровадженими протиепідемічними заходами на території 
Валківської міської територіальної громади, з метою запобігання поширенню 
коронавірусу СОУШ-19, пленарне засідання міської ради провести за 
відсутності представників громадськості, виключно у складі міського голови, 
депутатів міської ради, доповідачів, осіб, яких затверджує рада,
представники 
4. Контроль з

^ої ради, засобів масової інформації, 
^ртлорядження залишаю за собою.

Міський гол Валерій СКРИПНІЧЕНКО


