
 

 

 

УКРАЇНА 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ  
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН 

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання  виконавчого  комітету 

  

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

Харківська область, 

  зала засідань 

Дата проведення: 11 січня  2022 року 

Час проведення: о 10 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 

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

ВАКУЛЕНКО Л.М. – староста Козачолопанського старостинського округу 

ІВАХНЕНКО Є.І. – староста Слатинського старостинського округу 

МИЦАЙ В.О. – староста Безруківського старостинського округу 

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

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

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

ГОЛОВКО В.А. – приватний підприємець 

   

 

 

 

 



 2 

Відсутні на засіданні члени виконавчого комітету: 
 

ЗАДОРЕНКО В.В. – міський голова 

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

БИЧЕНКО А.С. – староста Проходівського старостинського округу 

КОЛОДОЧКА В.В. – староста Прудянського старостинського округу 

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

 

Кворум є – 12 членів виконавчого комітету. 
 

Присутні запрошені на засідання виконавчого комітету: 
   

ХРИСТЕНКО О.С. – начальник Фінансового управління міської ради  
ПРАСКО Л.Г. – начальник відділу організаційної роботи міської ради 

ПРИХОДЧЕНКО І.С. – начальник відділу цивільного захисту, мобілізаційної 
роботи та взаємодії з правоохоронними органами 
міської ради  

ЗАЙЦЕВА Л.М. – начальник відділу соціального захисту міської ради 

ТАРАНОВА В.І. – начальник відділу житлово-комунального 
господарства міської ради 

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

БОНДАРЕНКО Н.О. – завідувач сектору містобудування та архітектури, 
головний архітектор відділу містобудування, 
архітектури та земельних відносин міської ради 

   

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

комітету міської ради, яка ознайомила присутніх з проєктом порядку денного  
засідання виконавчого комітету міської ради та запропонувала проголосувати 
за даний проєкт. 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 12, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1  «Про затвердження порядку денного засідання 
виконавчого комітету міської ради» ухвалити (додається). 
 

СЛУХАЛИ:  
2. Про попередній розгляд проєкту рішення Дергачівської міської ради 

«Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2021 рік» -  

ХРИСТЕНКО О.С. – начальника Фінансового управління міської ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 12, проти – 0, утримались – 0. 
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ВИРІШИЛИ: Рішення № 2  «Про попередній розгляд проєкту рішення 

Дергачівської міської ради «Про затвердження звіту про виконання міського 
бюджету за 2021 рік»» ухвалити (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ:  
3. Про проведення заходів щодо відзначення державних, професійних, 

обрядових свят та пам’ятних дат на території Дергачівської міської ради у         

І півріччі 2022 року -  

ПРАСКО Л.Г. – начальника відділу організаційної роботи міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 12, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 3  «Про проведення заходів щодо відзначення 
державних, професійних, обрядових свят та пам’ятних дат на території 
Дергачівської міської ради у І півріччі 2022 року» ухвалити (додається). 
 

СЛУХАЛИ:  
4. Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту 

територіальної громади Дергачівської міської ради на 2022 рік -  

ПРИХОДЧЕНКА І.С. – начальника відділу цивільного захисту, мобілізаційної 
роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 12, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 4  «Про затвердження Плану основних заходів 
цивільного захисту територіальної громади Дергачівської міської ради на 2022 
рік» ухвалити (додається). 

 

 СЛУХАЛИ:  
5. Про затвердження Плану роботи комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дергачівської міської ради на 
2022 рік - 
ПРИХОДЧЕНКА І.С. – начальника відділу цивільного захисту, мобілізаційної 
роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 12, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 5  «Про затвердження Плану роботи комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дергачівської 
міської ради на 2022 рік» ухвалити (додається). 
 

СЛУХАЛИ:  
6. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Дергачівської 

міської ради від 11.05.2021  № 125 «Про створення та використання місцевого 

матеріального резерву Дергачівської міської  ради  для запобігання і ліквідації 
наслідків  надзвичайних   ситуацій» -  

ПРИХОДЧЕНКА І.С. – начальника відділу цивільного захисту, мобілізаційної 
роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 12, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 6  «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Дергачівської міської ради від 11.05.2021 № 125 «Про створення та 

використання місцевого матеріального резерву Дергачівської міської  ради  для 
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запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»» ухвалити 
(додається). 
 

СЛУХАЛИ:  
7. Про внесення змін до посадового складу комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дергачівської міської ради  -  

ПРИХОДЧЕНКА І.С. – начальника відділу цивільного захисту, мобілізаційної 
роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 12, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 7  «Про внесення змін до посадового складу комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дергачівської 
міської ради» ухвалити (додається). 
 

СЛУХАЛИ:  
8. Про створення тимчасових робочих місць для проведення громадських 

робіт у 2022 році -  
ЗАЙЦЕВУ Л.М. – начальника відділу соціального захисту міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 12, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 8  «Про створення тимчасових робочих місць для 
проведення громадських робіт у 2022 році» ухвалити (додається). 
 

СЛУХАЛИ:  
9. Про визначення видів оплачуваних суспільно корисних робіт та переліку 

об’єктів, на яких вони виконуватимуться  -  

ЗАЙЦЕВУ Л.М. – начальника відділу соціального захисту міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 12, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 9  «Про визначення видів оплачуваних суспільно 
корисних робіт та переліку об’єктів, на яких вони виконуватимуться» ухвалити 
(додається). 
 

СЛУХАЛИ:  
10. Про роботу комісії  з питань поводження з безхазяйними відходами на 

території Дергачівської міської ради при виконавчому комітеті Дергачівської 
міської ради у 2021 році -  
ТАРАНОВУ В.І. - начальника відділу житлово-комунального господарства 
міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 12, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 10  «Про роботу комісії  з питань поводження з 
безхазяйними відходами на території Дергачівської міської ради при 
виконавчому комітеті Дергачівської міської ради у 2021 році» ухвалити 
(додається). 
 

СЛУХАЛИ:  
11. Про організацію заходів щодо видалення, обрізання (кронування) 

дерев, кущів на території Дергачівської міської ради у 2022 році  -  
ЗАЙЦЕВУ Л.М. – начальника відділу соціального захисту міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 12, проти – 0, утримались – 0. 
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ВИРІШИЛИ: Рішення № 11  «Про організацію заходів щодо видалення, 
обрізання (кронування) дерев, кущів на території Дергачівської міської ради у 
2022 році» ухвалити (додається). 
 

СЛУХАЛИ:  
12. Про оголошення аукціону та затвердження умов оренди об’єкта 

комунальної  власності – частини нежитлового приміщення на першому поверсі 
адміністративної будівлі Козачолопанського старостинського округу площею 
20,75 кв.м за адресою: Харківська обл., смт Козача Лопань, вул. Перемоги, 1 -  

ТОКАРЕНКО І.В. – заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 12, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 12  «Про оголошення аукціону та затвердження умов 
оренди об’єкта комунальної  власності – частини нежитлового приміщення на 
першому поверсі адміністративної будівлі Козачолопанського старостинського 
округу площею 20,75 кв.м за адресою: Харківська обл., смт Козача Лопань,  
вул. Перемоги, 1» ухвалити (додається). 
 

СЛУХАЛИ:  
13. Про створення комісії з питань  обстеження санітарного стану 

полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського 
призначення Дергачівської міської ради, що межують із земельними ділянками, 
переданими в  оренду фермерському господарству «Руслан» - 

ТОКАРЕНКО І.В. – заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 12, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 13 «Про створення комісії з питань  обстеження 
санітарного стану полезахисних лісових смуг, розташованих на землях 
сільськогосподарського призначення Дергачівської міської ради, що межують 
із земельними ділянками, переданими в  оренду фермерському господарству 
«Руслан»» ухвалити (додається). 
 

СЛУХАЛИ:  
14. Про видачу дубліката свідоцтва про право власності гр. Поповій З.П - 

ОСТРОПІЛЕЦЬ Т.Д. – керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету 
міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 12, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 14 «Про видачу дубліката свідоцтва про право 
власності гр. Поповій З.П» ухвалити (додається). 
 

СЛУХАЛИ: 
15. Про повернення малолітніх дітей ***, *** р.н., та ***., *** р.н., в сім’ю 

матері громадянки Токаренко Ю.Г., ***., та громадянина Богданова О.С., *** 

р.н. - 

КАТРЕЧКО Т.О. – завідувача сектору усиновлення, опіки, піклування, 
розвитку сімейних форм виховання Служби у справах дітей міської ради. 
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ГОЛОСУВАЛИ:  за – 12, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 15 «Про повернення малолітніх дітей ***., *** р.н., та 
***., *** р.н., в сім’ю матері громадянки Токаренко Ю.Г., *** р.н., та 
громадянина Богданова О.С., *** р.н» ухвалити (додається). 
 

СЛУХАЛИ: 
16. Про надання громадянці Сазоновій О.О. дозволу на укладення від імені 

малолітньої дитини ***., *** р.н., договору купівлі-продажу ½ частки 
житлового будинку, у якості продавця - 

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

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 12, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 16 «Про надання громадянці Сазоновій О.О. дозволу 
на укладення від імені малолітньої дитини ***., ***р.н., договору купівлі-
продажу ½ частки житлового будинку, у якості продавця» ухвалити 
(додається). 
 

СЛУХАЛИ: 
17. Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна, що належить             

гр. Карпенко В.Г. та гр. Карпенку О.О., у зв’язку з упорядкуванням нумерації - 
БОНДАРЕНКО Н.О. – завідувача сектору містобудування та архітектури, 
головного архітектора відділу містобудування, архітектури та земельних 
відносин міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 12, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 17 «Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна, що 
належить гр. Карпенко В.Г. та гр. Карпенку О.О., у зв’язку з упорядкуванням 
нумерації» ухвалити (додається). 
 

СЛУХАЛИ: 
18. Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна, що належить             

гр. Попадченку В.Ф., у зв’язку з упорядкуванням нумерації - 
БОНДАРЕНКО Н.О. – завідувача сектору містобудування та архітектури, 
головного архітектора відділу містобудування, архітектури та земельних 
відносин міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 12, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 18 «Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна, що 
належить гр. Попадченку В.Ф., у зв’язку з упорядкуванням нумерації» ухвалити 
(додається). 
 

СЛУХАЛИ: 
19. Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна, що належить             

гр. Мілашенко І.М., у зв’язку з упорядкуванням нумерації - 
БОНДАРЕНКО Н.О. – завідувача сектору містобудування та архітектури, 
головного архітектора відділу містобудування, архітектури та земельних 
відносин міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 12, проти – 0, утримались – 0. 
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ВИРІШИЛИ: Рішення № 19 «Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна, що 
належить гр. Мілашенко І.М., у зв’язку з упорядкуванням нумерації» ухвалити 
(додається). 
 

 

Секретар міської ради     Світлана КУЧЕРЕНКО 

 


