
 
УКРАЇНА  

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ  
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН 

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 
від  29 серпня   2022 року                                                                                   № 279 
 
 
Про скликання ХХІХ сесії Дергачівської 
міської ради VІІІ скликання 
      
 
 Відповідно до статей 42, 46, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
Регламенту Дергачівської міської ради VІІІ скликання: 
 
 І. Скликати ХХІХ сесію Дергачівської міської ради VІІІ скликання  13 вересня 2022 року о 
10.00 годині  за адресою: Харківський район, Харківська область (проведення пленарного 
засідання сесії в режимі відеоконференції (ZOOM)). 
 

На розгляд сесії внести такі питання: 
 

1. Про затвердження Програми підтримки комунальних некомерційних підприємств, 
підприємств, установ, закладів та суб’єктів господарювання різних форм власності, що 
знаходяться на території Дергачівської міської територіальної громади Харківського району 
Харківської області та підприємств і суб’єктів господарювання, які надають послуги внутрішньо-
переміщеним особам та населенню  Дергачівської міської територіальної громади,  на період дії 
воєнного  стану (нова редакція). 

2. Про внесення доповнень до Програми підтримки та розвитку вторинної медичної 
допомоги на 2021-2025 роки, що надається комунальним некомерційним підприємством 
«Дергачівська центральна лікарня» Дергачівської міської ради Харківської області (нова редакція) 
(зі змінами), затвердженої рішенням ХІ сесії Дергачівської міської ради VІІI скликання від 27 
квітня 2021 року № 376-5. 

3. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Дергачівської міської 
ради на 2021-2025 рр. (нова редакція), затвердженої рішенням ХХІІІ сесії Дергачівської міської 
ради VІІІ скликання від 25 січня  2022 року № 2723-10. 

4. Про призупинення, на період дії воєнного стану в Україні, виконання інвестиційної 
Програми до послуг централізованого водопостачання та водовідведення комунального 
підприємства  «ДЕРГАЧІКОМУНСЕРВІС» Дергачівської міської ради на 2022 рік та 
відтермінування, на період дії воєнного стану в Україні, розроблення, погодження, затвердження 
інвестиційної Програми до послуг централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення комунального підприємства  «ДЕРГАЧІКОМУНСЕРВІС» Дергачівської міської 
ради на 2023 рік.  

5. Про визнання такими, що втратили чинність, рішення VІІ сесії Дергачівської міської 
ради VІІІ скликання від 26 січня 2021 року № 18 та рішення Х сесії Дергачівської міської ради VІІІ 
скликання від 18 березня 2021 року № 234-9. 



6. Про затвердження Положення про порядок надання одноразової грошової матеріальної 
допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим категоріям 
громадян,  утворення комісії з розгляду заяв громадян. 

7. Про внесення змін до рішення ХХІ сесії Дергачівської міської ради VІІІ скликання від 
21 грудня 2021 року № 2437-11 «Про бюджет Дергачівської міської територіальної громади на 
2022 рік» (зі змінами). 

8. Про зміну місцезнаходження юридичної особи – комунального закладу 
«Козачолопанський ліцей» Дергачівської міської ради Харківської області, затвердження Статуту 
(нова редакція). 

9. Про зміну місцезнаходження юридичної особи – комунального закладу «Токарівський 
ліцей» Дергачівської міської ради Харківської області, затвердження Статуту (нова редакція). 

10. Про зміну місцезнаходження юридичної особи – комунального закладу «Ветеринарний 
ліцей» Дергачівської міської ради Харківської області, затвердження Статуту (нова редакція). 

11. Про зміну місцезнаходження юридичної особи – комунального закладу 
«Великопроходівський ліцей» Дергачівської міської ради Харківської області, затвердження 
Статуту (нова редакція). 

12. Про зміну місцезнаходження юридичної особи –Козачолопанського закладу дошкільної 
освіти комбінованого типу «Сонях» Дергачівської міської ради Харківської області, затвердження 
Статуту (нова редакція). 

13. Про закріплення державних установ виконання покарань, де утримуються неповнолітні 
ув’язнені, за Комунальним закладом «Дергачівський ліцей № 4» Дергачівської міської ради  
Харківської області.  

14. Про здійснення  публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного  стану.  
15. Про надання згоди на безоплатне проходження у 2022 році щорічного медичного 

огляду працівників Харківського районного управління та 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у 
Харківській області. 

16. Про преміювання старост старостинських округів Дергачівської міської ради за  
підсумками  роботи за  серпень 2022 року.  

17. Про преміювання Дергачівського міського голови за підсумками роботи за  серпень 
2022 року. 

ІІ. Відділу організаційної роботи Дергачівської міської ради опублікувати розпорядження на 
офіційному Веб-сайті Дергачівської міської ради і підготувати матеріали, необхідні для 
проведення ХХІХ сесії Дергачівської міської ради VІІІ скликання та довести до відома депутатів 
міської ради.  

ІІІ. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.  
 

 

 

 

 

Міський голова                    Вячеслав ЗАДОРЕНКО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Підготував: 
 
Начальник відділу організаційної роботи 
міської ради                                                                 Людмила ПРАСКО 
          «____» _______2022р. 
 
 
 
Погоджено:  
 
Секретар міської ради      Світлана КУЧЕРЕНКО 
          «____» _______2022р. 
 
Начальник  юридичного  відділу  
міської ради                                 Олексій СТЕПАНЕНКО                                                 
                                                                 «____» _______2022р.                                                         
              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


