
 

 

 

УКРАЇНА 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ  
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН 

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОТОКОЛ № 4 

засідання  виконавчого  комітету 

  

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

Харківська область, 

  зала засідань 

Дата проведення: 08 лютого  2022 року 

Час проведення: об 11 год. 00 хв. 

Взяли  участь у засіданні члени виконавчого комітету: 

   

ЗАДОРЕНКО В.В. – міський голова 

КУЧЕРЕНКО С.М. – секретар міської ради 

ШАТОХІН Є.А. – перший заступник міського голови 

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

ТУРЕНКО О.І. – 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 

БИЧЕНКО А.С. – староста Проходівського старостинського округу 

КОЛОДОЧКА В.В. – староста Токарівського старостинського округу 

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

ІВАХНЕНКО Є.І. – староста Слатинського старостинського округу 

МИЦАЙ В.О. – староста Безруківського старостинського округу 

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

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

ГОЛОВКО В.А. – приватний підприємець 

 

Відсутні на засіданні члени виконавчого комітету: 
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КОЛДУНЕНКО В.Г. – заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

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

 

Кворум є – 15 членів виконавчого комітету. 
 

Присутні запрошені на засідання виконавчого комітету: 
   

СУЧОВ В.О. – директор КП «Дергачікомунсервіс» 

РОМАНОВИЧ Т.М.  – директор КП «Постачальник послуг» 

ЛОБОЙКО Л.В.   – директор КП «Дергачівська міська ритуальна 
служба» 

ГАМІСОНІЯ А.М.   – директор КПТІ «Інвенрос» 

ОСТРОВНА С.А.   – начальник відділу документообігу та роботи зі 
зверненнями громадян міської ради 

КАБИЧЕНКО В.П. – головний спеціаліст відділу цивільного 
захисту, мобілізаційної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами міської ради 

БЕРДЕЦЬКИЙ М.В. – провідний спеціаліст відділу самоврядного 
контролю міської ради 

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

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

М’ЯЧИКОВА М.В.   – начальник 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. ЗАДОРЕНКА В.В., голову виконавчого комітету Дергачівської міської 

ради, який ознайомив присутніх з проєктом порядку денного засідання 
виконавчого комітету міської ради та запропонував проголосувати за даний 
проєкт. 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 15, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 24 «Про затвердження порядку денного засідання 
виконавчого комітету міської ради» ухвалити (додається). 
 

СЛУХАЛИ:  
2. Про звіт директора КП «Дергачікомунсервіс» Дергачівської міської ради 

про результати роботи комунального підприємства за 2021 рік -  

СУЧОВА В.О. – директора КП «Дергачікомунсервіс». 
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ГОЛОСУВАЛИ:  за – 15, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 25 «Про звіт директора КП «Дергачікомунсервіс» 
Дергачівської міської ради про результати роботи комунального підприємства 
за 2021 рік» ухвалити (додається). 

 

СЛУХАЛИ:  
3. Про звіт директора КП «Постачальник послуг» Дергачівської міської 

ради Харківської області про результати роботи комунального підприємства за 
2021 рік -  

РОМАНОВИЧ Т.М. – директора КП «Постачальник послуг».  

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 15, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 26 «Про звіт директора КП «Постачальник послуг» 
Дергачівської міської ради Харківської області про результати роботи 
комунального підприємства за 2021 рік» ухвалити (додається). 
 

СЛУХАЛИ:  
4. Про звіт директора КП «Дергачівська міська ритуальна служба» про 

результати роботи комунального підприємства за 2021 рік -  

ЛОБОЙКО Л.В. – директора КП «Дергачівська міська ритуальна служба».  

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 15, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 27 «Про звіт директора КП «Дергачівська міська 
ритуальна служба» про результати роботи комунального підприємства за 2021 
рік» ухвалити (додається). 
 

СЛУХАЛИ: 
5. Про звіт директора КПТІ «ІНВЕНРОС» про результати роботи 

комунального підприємства за 2021 рік -  

ГАМІСОНІЮ А.М. – директора КПТІ «Інвенрос».  

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 15, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 28 «Про звіт директора КПТІ «ІНВЕНРОС» про 
результати роботи комунального підприємства за 2021 рік» ухвалити 
(додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 
6. Про підсумки роботи з розгляду звернень громадян у 2021 році -  

ОСТРОВНУ С.А. – начальника відділу документообігу та роботи зі 
зверненнями громадян міської ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 15, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 29 «Про підсумки роботи з розгляду звернень 

громадян у 2021 році» ухвалити (додається). 
 

СЛУХАЛИ: 
7. Про затвердження плану організаційних та практичних заходів  щодо 

безаварійного пропуску осінньо-зимових паводків, льодоходу та весняної 
повені на території Дергачівської міської ради у 2022 році -  
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КАБИЧЕНКА В.П. – головного спеціаліста відділу цивільного захисту, 
мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 15, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 30 «Про затвердження плану організаційних та 
практичних заходів  щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових паводків, 
льодоходу та весняної повені на території Дергачівської міської ради у          
2022 році» ухвалити (додається). 
 

СЛУХАЛИ: 
8. Про погодження калькуляцій на послуги Комунального підприємства 

«Дергачікомунсервіс» Дергачівської міської ради -  

СУЧОВА В.О. – директора КП «Дергачікомунсервіс».  

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 15, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 31 «Про погодження калькуляцій на послуги 
Комунального підприємства «Дергачікомунсервіс» Дергачівської міської ради» 

ухвалити (додається). 
 

СЛУХАЛИ: 
9. Про проведення культурно-мистецького свята «Масляна 2022» -  

СТРІЛЕЦЬ В.П. – начальника відділу економічного, агропромислового 

розвитку та торгівлі міської ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 15, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 32 «Про проведення культурно-мистецького свята 
«Масляна 2022»» ухвалити (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 
10. Про демонтаж спеціальних конструкцій -  

БЕРДЕЦЬКОГО М.В. – провідного спеціаліста відділу самоврядного контролю 

міської ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 15, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 33 «Про демонтаж спеціальних конструкцій» 

ухвалити (додається). 
 

СЛУХАЛИ: 
11. Про організацію у 2022 році  виконання рішень  суду, за якими 

засудженим призначено покарання у вигляді громадських робіт, та постанов 
суду щодо правопорушників, на яких накладено адміністративне стягнення у 
вигляді громадських робіт -  

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

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 15, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 34 «Про організацію у 2022 році  виконання рішень  
суду, за якими засудженим призначено покарання у вигляді громадських робіт, 
та постанов суду щодо правопорушників, на яких накладено адміністративне 
стягнення у вигляді громадських робіт» ухвалити (додається). 
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СЛУХАЛИ: 
12. Про надання дозволу опікуну гр. *** на приведення у відповідність 

(оформлення) документів на житловий будинок та присадибну земельну 
ділянку від імені підопічної гр. *** -  

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

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 15, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 35 «Про надання дозволу опікуну гр. ***. на 
приведення у відповідність (оформлення) документів на житловий будинок та 
присадибну земельну ділянку від імені підопічної гр. ***» ухвалити 
(додається). 
 

СЛУХАЛИ: 
13. Про встановлення тарифу на виробництво, транспортування та 

постачання теплової енергії ТОВ «Теплорембуд проект» -  

ТАРАНОВУ В.І. - начальника відділу житлово-комунального господарства 
міської ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 15, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 36 «Про встановлення тарифу на виробництво, 
транспортування та постачання теплової енергії ТОВ «Теплорембуд проект»» 

ухвалити (додається). 
 

СЛУХАЛИ: 
14. Про встановлення тарифу на виробництво, транспортування та 

постачання теплової енергії ТОВ «Екотехнопарк» -  

ТАРАНОВУ В.І. - начальника відділу житлово-комунального господарства 
міської ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 15, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 37 «Про встановлення тарифу на виробництво, 
транспортування та постачання теплової енергії ТОВ «Екотехнопарк»» 

ухвалити (додається). 
 

СЛУХАЛИ: 
15. Про встановлення тарифу на виробництво, транспортування та 

постачання теплової енергії  ТОВ «Екотехнопарк+» -  

ТАРАНОВУ В.І. - начальника відділу житлово-комунального господарства 
міської ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 15, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 38 «Про встановлення тарифу на виробництво, 
транспортування та постачання теплової енергії  ТОВ «Екотехнопарк+»» 

ухвалити (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 
16. Про продовження строку дії договору найму житлового приміщення -  

ТАРАНОВУ В.І. - начальника відділу житлово-комунального господарства 
міської ради.  
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ГОЛОСУВАЛИ:  за – 15, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 39 «Про продовження строку дії договору найму 

житлового приміщення» ухвалити (додається). 
 

СЛУХАЛИ: 
17. Про зняття з соціального квартирного обліку при виконавчому комітеті   

Дергачівської міської ради гр. Піщуліної Г.М. -  
ТАРАНОВУ В.І. - начальника відділу житлово-комунального господарства 
міської ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 15, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 40 «Про зняття з соціального квартирного обліку при 
виконавчому комітеті  Дергачівської міської ради гр. Піщуліної Г.М.» ухвалити 
(додається). 
 

СЛУХАЛИ: 
18. Про переведення дитячого будинку сімейного типу громадян                       

Маслієва Є.М. та Маслієвої Г.С. в статус прийомної сім’ї -  
М’ЯЧИКОВУ М.В. – начальника Служби у справах дітей міської ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 15, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 41 «Про переведення дитячого будинку сімейного 
типу громадян Маслієва Є.М. та Маслієвої Г.С. в статус прийомної сім’ї» 

ухвалити (додається). 
 

СЛУХАЛИ: 
19. Про надання громадянці Сотнік О.С. дозволу на надання згоди 

неповнолітній дитині ***., *** р.н., на укладення договору купівлі-продажу 
житлового будинку у якості продавця -  

М’ЯЧИКОВУ М.В. – начальника Служби у справах дітей міської ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 15, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 42 «Про надання громадянці Сотнік О.С. дозволу на 
надання згоди неповнолітній дитині ***., *** р.н., на укладення договору 
купівлі-продажу житлового будинку у якості продавця» ухвалити (додається). 
 

СЛУХАЛИ: 
20. Про затвердження висновку Служби у справах дітей Дергачівської 

міської ради про підтвердження місця проживання дитини ***., *** р.н., для її 
тимчасового виїзду за межі України -  

М’ЯЧИКОВУ М.В. – начальника Служби у справах дітей міської ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 15, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 43 «Про затвердження висновку Служби у справах 
дітей Дергачівської міської ради про підтвердження місця проживання дитини 
***., *** р.н., для її тимчасового виїзду за межі України» ухвалити (додається). 
 

СЛУХАЛИ: 
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21. Про влаштування неповнолітньої дитини, позбавленої батьківського 
піклування, ***., *** р.н., та малолітньої дитини, позбавленої батьківського 
піклування, ***., *** р.н., до малого групового будинку КЗ «Харківський 
обласний центр соціальної підтримки дітей та сімей «Гармонія»» Харківської 
обласної ради -  

М’ЯЧИКОВУ М.В. – начальника Служби у справах дітей міської ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 15, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 44 «Про влаштування неповнолітньої дитини, 
позбавленої батьківського піклування, ***., *** р.н., та малолітньої дитини, 
позбавленої батьківського піклування, ***., *** р.н., до малого групового 
будинку КЗ «Харківський обласний центр соціальної підтримки дітей та сімей 
«Гармонія»» Харківської обласної ради» ухвалити (додається). 
 

СЛУХАЛИ: 
22. Про утворення міждисциплінарної команди для забезпечення допомоги 

малолітній дитині ***., *** р.н., як дитині, яка перебуває в складних життєвих 
обставинах -  

М’ЯЧИКОВУ М.В. – начальника Служби у справах дітей міської ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 15, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 45 «Про утворення міждисциплінарної команди для 
забезпечення допомоги малолітній дитині ***., *** р.н., як дитині, яка 
перебуває в складних життєвих обставинах» ухвалити (додається). 
 

СЛУХАЛИ: 
23. Про надання малолітній дитині ***., *** р.н., статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування -  

М’ЯЧИКОВУ М.В. – начальника Служби у справах дітей міської ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 15, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 46 «Про надання малолітній дитині ***., *** р.н., 
статусу дитини, позбавленої батьківського піклування» ухвалити (додається). 
 

СЛУХАЛИ: 
24. Про влаштування малолітньої дитини ***., *** р.н., до закладу охорони 

здоров’я -  

М’ЯЧИКОВУ М.В. – начальника Служби у справах дітей міської ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 15, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 47 «Про влаштування малолітньої дитини ***., *** 

р.н., до закладу охорони здоров’я» ухвалити (додається). 
 

СЛУХАЛИ: 
25. Про внесення змін до Порядку демонтажу рекламних засобів на 

території Дергачівської міської ради (нова редакція), затвердженого рішенням 
виконавчого комітету Дергачівської міської ради від 12 жовтня 2021 року                       
№ 321 -  
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БОНДАРЕНКО Н.О. – завідувача сектору містобудування та архітектури, 
головного архітектора відділу містобудування, архітектури та земельних 
відносин міської ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 15, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 48 «Про внесення змін до Порядку демонтажу 

рекламних засобів на території Дергачівської міської ради (нова редакція), 
затвердженого рішенням виконавчого комітету Дергачівської міської ради від 
12 жовтня 2021 року № 321» ухвалити (додається). 
 

СЛУХАЛИ: 
26. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами -  

БОНДАРЕНКО Н.О. – завідувача сектору містобудування та архітектури, 
головного архітектора відділу містобудування, архітектури та земельних 
відносин міської ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 15, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 49 «Про надання дозволу на розміщення зовнішньої 
реклами» ухвалити (додається). 
 

ЗАДОРЕНКО В.В., Дергачівський міський голова, запропонував  
проголосувати блоком за однотипні по суті питання: 
 

27. Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна, що належить                           
гр. Вовченко А.І., у зв’язку з його поділом; 

28. Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна, що належить                             
гр. Бочарнікову І.В., у зв’язку з упорядкуванням нумерації; 

29. Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна, що належить          
гр. Кіреєвій Л.О., у зв’язку з упорядкуванням нумерації; 

30. Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна, спадкоємцем якого є 
Пастушенко О.В., у зв’язку з упорядкуванням нумерації; 

31. Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна, що належить                            
гр. Погуляєвій В.М., у зв’язку з упорядкуванням нумерації; 

32. Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна, спадкоємцем якого є 
Шевченко В.І., у зв’язку з упорядкуванням нумерації; 

33. Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна, спадкоємцем якого є 
Шевченко В.І., у зв’язку з упорядкуванням нумерації; 

34. Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна, що належить                               
гр. Бучковській К.Д., у зв’язку з упорядкуванням нумерації; 

35. Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна, що належить                                 
гр. Кісілю В.М., у зв’язку з упорядкуванням нумерації; 

36. Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна, спадкоємцями якого є 
Бакуменко П.А. та Бакуменко О.А.,  у зв’язку з упорядкуванням нумерації, - 
з яких СЛУХАЛИ:  
БОНДАРЕНКО Н.О. – завідувача сектору містобудування та архітектури, 
головного архітектора відділу містобудування, архітектури та земельних 
відносин міської ради. 
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ГОЛОСУВАЛИ стосовно питань порядку денного № 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36:  

за – 15, проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення: 
№ 50 «Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна, що належить                           

гр. Вовченко А.І., у зв’язку з його поділом»; 
№ 51 «Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна, що належить                             

гр. Бочарнікову І.В., у зв’язку з упорядкуванням нумерації»; 
№ 52 «Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна, що належить                            

гр. Кіреєвій Л.О., у зв’язку з упорядкуванням нумерації»; 
№ 53 «Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна, спадкоємцем якого є 

Пастушенко О.В., у зв’язку з упорядкуванням нумерації»; 
№ 54 «Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна, що належить                            

гр. Погуляєвій В.М., у зв’язку з упорядкуванням нумерації»; 
№ 55 «Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна, спадкоємцем якого є 

Шевченко В.І., у зв’язку з упорядкуванням нумерації»; 
№ 56 «Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна, спадкоємцем якого є 

Шевченко В.І., у зв’язку з упорядкуванням нумерації»; 
№ 57 «Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна, що належить                               

гр. Бучковській К.Д., у зв’язку з упорядкуванням нумерації»; 
№ 58 «Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна, що належить                                 

гр. Кісілю В.М., у зв’язку з упорядкуванням нумерації»; 
№ 59 «Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна, спадкоємцями якого є 

Бакуменко П.А. та Бакуменко О.А.,  у зв’язку з упорядкуванням нумерації», - 
ухвалити (додаються). 
 

 

 

 

Міський голова       Вячеслав ЗАДОРЕНКО 

 


