
 

 

 

УКРАЇНА 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ  
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН 

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОТОКОЛ № 2 

позачергового засідання  виконавчого  комітету 

  

Місце засідання: площа Перемоги, 5, місто Дергачі, Харківський район, 

Харківська область, 

  зала засідань 

Дата проведення: 14 січня  2022 року 

Час проведення: о 09 год. 00 хв. 

Взяли  участь у засіданні члени виконавчого комітету: 

   

КУЧЕРЕНКО С.М. – секретар міської ради 

ШАТОХІН Є.А. – перший заступник міського голови 

ТУРЕНКО О.І. – заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

ТОКАРЕНКО І.В. – заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

КОЛДУНЕНКО В.Г. – заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

ОСТРОПІЛЕЦЬ Т.Д. – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету  
міської ради 

КОЛОДОЧКА В.В. – староста Прудянського старостинського округу 

МИЦАЙ В.О. – староста Безруківського старостинського округу 

М’ЯЧИКОВ Є.О.  – староста Токарівського старостинського округу 

ТІТАРЕНКО В.В. – заступник директора комунального підприємства 
«Дергачікомунсервіс» Дергачівської міської ради 

ГОЛОВКО В.А. – приватний підприємець 

 

Відсутні на засіданні члени виконавчого комітету: 
 

ЗАДОРЕНКО В.В. – міський голова 

БИЧЕНКО А.С. – староста Проходівського старостинського округу 

ІВАХНЕНКО Є.І. – староста Слатинського старостинського округу 
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ВАКУЛЕНКО Л.М. – староста Козачолопанського старостинського округу 

ЄВЧУН О.А. – староста Русько-Лозівського старостинського округу 

ГЕНЬКІН Я.І. – голова Правління Об’єднання промисловців та 
підприємців 

 

Кворум є – 11 членів виконавчого комітету. 
 

Присутні запрошені на засідання виконавчого комітету: 
   

КАТРЕЧКО Т.О. – завідувач сектору усиновлення, опіки, піклування, 
розвитку сімейних форм виховання Служби у 
справах дітей міської ради 

 

СЛУХАЛИ:  
1. ОСТРОПІЛЕЦЬ Т.Д., керуючого справами (секретаря) виконавчого 

комітету міської ради, яка ознайомила присутніх з проєктом порядку денного  
позачергового засідання виконавчого комітету міської ради та запропонувала 

проголосувати за даний проєкт. 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 11, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 20 «Про затвердження порядку денного позачергового 
засідання виконавчого комітету міської ради» ухвалити (додається). 
 

СЛУХАЛИ:  
2. Про відібрання малолітніх дітей ***., *** р.н., ***, *** р.н., ***., *** 

р.н., ***., *** р.н., ***., *** р.н., від матері громадянки  Бєсєдіної І.О. та 
влаштування дітей до закладу охорони здоров’я -  

КАТРЕЧКО Т.О. – завідувача сектору усиновлення, опіки, піклування, 
розвитку сімейних форм виховання Служби у справах дітей міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 11, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 21 «Про відібрання малолітніх дітей ***., ***р.н., 
***., *** р.н.,  ***., *** р.н., ***., *** р.н., ***., *** р.н., від матері громадянки 
Бєсєдіної І.О. та влаштування дітей до закладу охорони здоров’я» ухвалити 
(додається). 

 

 

 

 

Секретар міської ради     Світлана КУЧЕРЕНКО 

 


