
Звіт про виконану роботу відділу житлово-комунального 
господарства за ІІ півріччя 2021 року 

 

Відділ житлово-комунального господарства у своїй діяльності 
керується Конституцію України, законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», «Про запобігання 
корупції», «Про житлово-комунальні послуги», «Про основи 
містобудування», «Про благоустрій населених пунктів», іншими законами 
України, постановами і розпорядженнями Верховної Ради України, актами 
Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-

правовими актами України, що регулюють діяльність органів місцевого 
самоврядування, рішеннями сесій Дергачівської міської ради, 
розпорядженнями міського голови, Регламентом міської ради, Регламентом 
виконавчого комітету міської ради, Положенням про відділ житлово-

комунального господарства міської ради. 

За цей час було забезпечено реалізацію своїх повноважень у сфері 
житлово-комунального господарства, транспорту, поводження з побутовими 
відходами, озеленення, та благоустрою території Дергачівської міської ради 

Проводяться наради з підготовки до зимового періоду, де обговорюються 
заходи щодо ліквідації снігових заметів та ожеледиці на території 
Дергачівської ради. 

Підготовлено 130 т піщано-сольової суміші для посипки вулиць в 
зимовий період під час ожеледиці. 22 одиниці техніки організовано для 
боротьби зі снігом.  

Тільки в грудні було ліквідовано наслідки негоди (снігопаду/ожеледиці) 
більш ніж як 337,9 км доріг та  5,036 тис. м3 прибудинкових територій на 
території Дергачівської міської ради. 

За цей період було прийнято 409 звернень громадян, опрацьовано 325 
листа з підприємствами та іншими організаціями, з яких 315 направлено 
листів-відповідей у визначені законодавством терміни. Для вирішення 
питань, працівники відділу співпрацювали з керівниками комунальних 
підприємств, установ, організацій всіх форм власності, постійною комісією 
міської ради з питань житлово-комунального господарства, промисловості, 
підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, у межах своїх 
повноважень при виконанні посадових обов’язків та завдань. 

З метою утримання об’єктів благоустрою територій населених пунктів, 
чистоти і порядку, створення сприятливого для життєдіяльності людини 
довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, 
забезпечення санітарного благополуччя населення, підготовлено та подано на 
затвердження  проекти рішень  «Про затвердження Програми благоустрою 
територій населених пунктів Дергачівської міської ради на 2022-2024 роки», 
«Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства 
Дергачівської міської ради на 2022-2024 роки». 



З початку року прийнято 56 рішень виконкому: 
- взяття на соціальний квартирний облік внутрішньо переміщених осіб та 
членів їх сімей; 

- взяття на квартирний облік; 
- надання житлових приміщень для проживання у соціальному гуртожитку; 

- продовження строку дії договору найму житлового приміщення; 

- зрізання (видалення), кронування дерев на землях Дергачівської міської 
ради (23ордери). 

Постійно проводилась робота з організації поточного ремонту 
вуличного освітлення – працівниками відділу збирались та передавались 
заявки підрядникам. Здійснювався контроль за виконанням вищевказаних 
заявок.  

Підготовлено  більше 20 проектів  рішень сесій. 
Розроблено та підготовлено для затвердження проект рішення «Про 

врегулювання питання щодо надання житлової площі та проживання у 
гуртожитках комунальної власності Дергачівської міської ради». 

Проводилась робота по виконанню рішень сесій Дергачівської міської 
ради, зокрема: 
- прийняття об’єктів: «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Садова в 
м. Дергачі Дергачівського району Харківської області»,  
«Реконструкція вуличного освітлення по вул. Соснова в м. Дергачі 
Дергачівського району Харківської області», «Реконструкція скверу для 
короткочасного відпочинку населення по провулку Парковому в м. Дергачі 
Дергачівського району Харківської області»; 

- закріплення на праві господарського відання комунального майна за 
комунальними підприємствами; 
- заходи на  виконання пунктів Програми благоустрою територій населених 
пунктів Дергачівської міської ради на 2021 рік», Програми розвитку 
житлово-комунального господарства Дергачівської міської ради на 2021 рік». 
- Заходи по списанню багатоквартирних будинків на території Дергачівської 
міської ради. 

Проводилась робота з обстеження об’єктів комунальної 
інфраструктури, які знаходяться у власності Фонду Державного майна 

України, на території Дергачівської міської ради, а саме: трансформаторні 
підстанції та автошляхи на території Козачолопанського старостинського 
округу, котельня в с. Гоптівка тощо. 


