
 
  

УКРАЇНА 
 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН 

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
ХХХ сесії VІІІ скликання 

від 26 жовтня  2022 року         №3355-8 
 
Про преміювання старост старостинських округів 
Дергачівської міської ради за  підсумками  роботи 
за  вересень-жовтень 2022 року 
 
  Відповідно до статей 26, 541, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», згідно 
постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування 
структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 
прокуратури, судів та інших органів», рішення ІІI сесії Дергачівської міської ради VІІІ 
скликання від 22 грудня 2020 року № 3 «Про утворення старостинських округів 
Дергачівської міської ради», Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги 
працівникам Дергачівської міської ради у новій редакції, затвердженого рішенням IX сесії 
Дергачівської міської ради VІІІ скликання від 23 лютого 2021 року № 129-20; рішення I сесії 
Дергачівської міської ради VІІІ скликання від 01 грудня 2020 року № 25 «Про затвердження 
на посаду старости в селищі Козача Лопань, селищі Ветеринарне, селі Нова Козача, селі 
Гранів, селі Шевченка  ВАКУЛЕНКО Людмилу Михайлівну»; рішення I сесії Дергачівської 
міської ради VІІІ скликання від 01 грудня 2020 року № 28 «Про затвердження на посаду 
старости в селі Токарівка, селі Гоптівка, селі Токарівка друга, селі Дементіївка, селі 
Кочубеївка, селі Шопино, селі Лобанівка, селі Дубівка, селі Кудиївка, селі Бугаївка 
КОЛОДОЧКА Вікторію Вікторівну»; рішення IІІ сесії Дергачівської міської ради VІІІ 
скликання від 22 грудня 2020 року № 6 «Про затвердження на посаду старости Слатинського 
старостинського округу»; рішення VІІ сесії Дергачівської міської ради VІІІ скликання від 26 
січня 2021 року № 2 «Про затвердження на посаду старости Безруківського старостинського 
округу»; рішення ХVІІІ сесії Дергачівської міської ради VІІІ скликання від 26 жовтня 2021 
року № 1914-1 «Про затвердження на посаду старости Прудянського старостинського 
округу», враховуючи рекомендації постійних комісій Дергачівської міської ради VІІІ 
скликання, міська рада 

  
В И Р І Ш И Л А: 

  

1.  Дати згоду на преміювання старост старостинських округів Дергачівської міської 
ради за підсумками роботи за вересень-жовтень 2022 року: 
 
 
 



‒  ВАКУЛЕНКО Людмили Михайлівни, старости Козачолопанського 
старостинського округу, в розмірі 100 відсотків посадового окладу з урахуванням існуючих 
доплат і надбавок за фактично відпрацьований час в межах фонду преміювання та економії 
фонду оплати праці; 

‒  ІВАХНЕНКА Євгена Івановича, старости Слатинського старостинського 
округу, в розмірі 100 відсотків посадового окладу з урахуванням існуючих доплат і надбавок 
за фактично відпрацьований час в межах фонду преміювання та економії фонду оплати 
праці; 

‒  КОЛОДОЧКИ Вікторії Вікторівни, старости Токарівського старостинського 
округу, в розмірі 100 відсотків посадового окладу з урахуванням існуючих доплат і надбавок 
за фактично відпрацьований час в межах фонду преміювання та економії фонду оплати 
праці; 

‒ М’ЯЧИКОВА Євгена Олеговича, старости Прудянського  старостинського 
округу, в розмірі 100 відсотків посадового окладу з урахуванням існуючих доплат і надбавок 
за фактично відпрацьований час в межах фонду преміювання та економії фонду оплати 
праці; 

‒ МИЦАЯ Володимира Олексійовича, старости Безруківського старостинського 
округу, в розмірі 100 відсотків посадового окладу з урахуванням існуючих доплат і надбавок 
за фактично відпрацьований час в межах фонду преміювання та економії фонду оплати 
праці. 

2.    Це рішення сесії міської ради вступає в дію в термін виплати заробітної плати за 
жовтень  2022 року. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Дергачівської 
міської ради VІІІ скликання з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 
інвестиційної діяльності, регуляторної політики, промисловості та підприємництва 
(П’ЯТАК Інна). 

 
 
 
 

Секретар міської ради        Світлана КУЧЕРЕНКО 
  


