
УКРАЇНА
ВАЛКШСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29 червня 2021 року Валки № 232

Про скликання чергової XI сесії 
Валківської міської ради 
VIII скликання

Керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве в 
самоврядування в Україні», Регламентом Валківської міської ради VIII 
скликання, затвердженого рішенням ПІ сесії Валківської міської ради VIII 
скликання від 22 грудня 2020 року №31, враховуючи постанову Кабінету 
Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину 
та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 
поширенням гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АІ18-СоУ-2» (із змінами):

1. Скликати чергову XI сесію Валківської міської ради VIII скликання 
15 липня 2021 року о 10.00 годині в залі засідань міської ради за адресою: 
вул. Харківська, 16, м. Валки, Богодухівського району, Харківської області.

2. Винести на розгляд сесії питання:
2.1. Про затвердження комплексної Програми по захисту державного 

суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності України, 
протидії тероризму, корупції та організованій злочинній діяльності у 
Банківській міській територіальній громаді на 2021 -2025 роки.

2.2. Про затвердження комплексної програми профілактики 
правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Валківської міської 
ради на 2021-2023 роки.

2.3. Про визначення переможця серед місцевих ініціатив, поданих до 
Валківської міської ради у 2020-2021 роках.

2.4. Про затвердження складу конкурсної комісії для проведення 
конкурсного відбору на посаду керівника комунального закладу загальної 
середньої освіти, що перебуває у комунальній власності Валківської міської 
територіальної громади у новій редакції.

2.5. 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 (із змінами).

2.6. Про передачу в межах комунальної власності Валківської міської 
територіальної громади з балансу Валківської міської ради на баланс
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ВАЛКІВСЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ «СПОРТ для 
ВСІХ» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
матеріальних цінностей.

2.7. Про визначення орендодавців майна комунальної власності 
Валківської міської територіальної громади.

2.8. Про внесення змін до прийнятих рішень місцевих рад.
2.9. Про надання дозволів громадянам на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства з метою подальшої передачі у приватну власність.

2.10. Про надання дозволів громадянам на розробку проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва з 
метою подальшої передачі у приватну власність.

2.11. Про надання дозволу гр. Зубко Анастасії Віталіївні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) з метою подальшої передачі у приватну власність.

2.12. Про надання дозволів громадянам на розробку технічних 
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості), земельних часток (паїв) для подальшої 
передачі у приватну власність.

2.13. Про надання дозволів громадянам на розробку проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для городництва з метою подальшого 
надання в оренду.

2.14. Про передачу у власність земельних ділянок громадянам для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва.

2.15. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) та надання їх у власність громадянам.

2.16. Про надання дозволу гр. Носенку О.М. на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства з метою з метою подальшого надання в оренду.

2.17. Про надання дозволу ПСП «Нове життя» на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва з метою подальшого надання в оренду.

2.18. Про упорядкування найменування місця розташування земельної 
ділянки, яка належала гр. Кадигріб Т. С. на праві приватної власності.

2.19. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок громадянам для ведення особистого селянського господарства та 
передачі їх у власність.

2.20. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок громадянам для будівництва індивідуальних гаражів та передачі їх у 
власність.
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2.21. Про продаж гр. Чуб О. В. земельної ділянки у м. Валки, пр. Героїв 

Чорнобиля, 23.
2.22. Про затвердженім проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. ЗУБЧЕНКО JI.JL та надання земельної ділянки в оренду на території 
Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області.

2.23. Про передачу ПАВЛІЙ Ю.І. в оренду земельної ділянки.
2.24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки ТОВ «ПРОМГРУП-С» та надання земельної ділянки в оренду на 
території Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області.

2.25. Про скасування рішення XXXIX сесії Валківської міської ради VII 
скликання від 03 липня 2020 року № 1327 « Про надання гр. Ганзій О.Б. 
дозволу на розробку документації із землеустрою щодо забезпечення набуття 
права на земельну ділянку у Харківській області, м. Валки, вул. Паркова».

2.26. Про надання ТОВ «УКРТАУЕР» в оренду земельної ділянки.
2.27. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам для ведення індивідуального садівництва та передачі їх у 
власність.

2.28. Різне.

3. У зв’язку із запровадженими протиепідемічними заходами на території 
Валківської міської територіальної громади, з метою запобігання поширенню 
коронавірусу COVID-19, пленарне засідання міської ради провести за 
відсутності представників громадськості, виключно у складі міського голови, 
депутатів міської ради, доповідачів, осіб, яких затверджує рада, представників 
апарату міської ради, засобів масової інформації.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Валерій СКРИПШЧЕНКО


