
Додаток до розпорядження 
Харківського міського голови 
від 24.12.2020  № 245   

 

Проєкт 
 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ 
 

2 (позачергової) сесії Харківської міської ради 8 скликання 
від  30.12.2020 

 
1.  Про увічнення пам’яті Харківського міського голови Кернеса Г.А. 

 

2.  Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради                                
7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на       
2020 рік». 
 

3.  Про внесення змін до рішення 38 сесії Харківської міської ради                                
7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 Про бюджет Харківської міської 
територіальної громади на 2021 рік». 
 

4.  Про затвердження списку проектів-переможців громадського бюджету 
(бюджету участі) міста Харкова на 2021 рік. 
 

5.  Про внесення змін до кошторисів витрат на виконання 
місцевих/регіональних програм за рахунок коштів бюджету міста 
Харкова на 2020 рік. 
 

6.  Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку 
м. Харкова на 2021 рік. 
 

7.  Про внесення змін до Програми підтримки розвитку підприємництва                 
у м. Харкові на 2018-2022 роки. 
 

8.  Про затвердження Регламенту Харківської міської ради 8 скликання. 
 

9.  Про затвердження Положення про постійні комісії Харківської міської 
ради 8 скликання. 
 

10.  Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата 
Харківської міської ради 8 скликання. 
 

11.  Про внесення змін до структури виконавчих органів Харківської міської 
ради 8 скликання. 
 

12.  Про внесення змін до положень виконавчих органів Харківської міської 
ради 8 скликання.      
 

13.  Про внесення змін до рішення 1 сесії Харківської міської ради                                
8 скликання від 09.12.2020 № 9/20 «Про закріплення комунальних 
унітарних підприємств». 
 
 



14.  Про продовження терміну повноважень органів самоорганізації 
населення.  
 

15.  Про реорганізацію центрів соціальних служб м. Харкова 
 

16.  Про внесення змін до рішення 36 сесії Харківської міської ради                                
7 скликання від 24.06.2020 № 2168/20 «Про затвердження переліку та 
положень про комунальні заклади соціальної сфери м. Харкова». 
 

17.  Про внесення змін до Положення про стипендію Харківської міської ради 
«Кращий учень закладу освіти». 
 

18.  Про внесення змін до рішення 37 сесії Харківської міської ради 
7 скликання від 19.08.2020 № 2264/20 «Про створення комунального 
закладу «Харківський центр професійного розвитку педагогічних 
працівників Харківської міської ради». 
 

19.  Про правонаступництво Департаменту з питань забезпечення 
життєдіяльності міста Харківської міської ради. 
 

20.  Про правонаступництво Департаменту житлово-комунального 
господарства Харківської міської ради. 
 

21.  Про затвердження складу Міської комісії з питань топоніміки та охорони 
історико-культурного середовища. 
 

22.  Різне. 
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