
  
УКРАЇНА  

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ   
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН  

ДЕРГАЧІВСЬКА  МІСЬКА РАДА  

ПРОТОКОЛ № 3 

спільного засідання  
постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання  з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 
регуляторної політики, промисловості та підприємництва 

з 
постійною комісією Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань освіти, 

культури, молоді та спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення 
 (спільне засідання проводилось в режимі відеоконференції ( ZOOM)) 

 
 

Місце засідання: Харківський район, Харківська область  
  
Дата проведення:   09 серпня 2022 року  

Час проведення: о 10.00 год.  

 

На засіданні  присутні 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань фінансів, 
бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 
політики, промисловості та підприємництва: 
1. П’ЯТАК Інна   – голова комісії (участь через програму ZOOM) 
2. СТРІЛЕЦЬ Віра    – заступник голови комісії (участь через програму  

ZOOM) 
3. ДУДАРЄВА Тетяна   – секретар комісії  
 
На засіданні відсутній: 
4. КУШНАРЬОВ  Роман – член комісії  
 
 

На засіданні  присутні 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань освіти, 
культури, молоді та спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення: 
1. ГАПЛЄВСЬКА Інна  – голова комісії (участь через програму ZOOM) 
2. СТЕПАНЕНКО Олексій  – заступник голови комісії  
3. ГИЛУН Віктор   – секретар комісії  
4. ЗЄНЬКОВА Ніна   – член комісії (участь через програму ZOOM) 
 
На засіданні відсутні:  
5. КЛЮЧКА Олена   – член комісії  
6. КОНОНЕНКО Марія  – член комісії  
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На засіданні  присутні депутати Дергачівської міської ради VІІІ скликання: 
1. СТЕПАНЕНКО Володимир  
2. БОНДАРЕНКО Катерина    
3. ТАРАНОВА Вікторія   (участь через програму ZOOM) 
4. ЛУК’ЯНОВА Любов    (участь через програму ZOOM) 
 
Присутній: 

ЛИЗЛОВ Костянтин – перший заступник Дергачівського міського голови 
 
Запрошені доповідачі: 

1. РОМАНОВИЧ Тетяна, директор комунального підприємства «Постачальник 
послуг» Дергачівської міської ради Харківської області 

2. СУЧОВ Віктор, депутат Дергачівської міської  ради, директор комунального 
підприємства «Дергачікомунсервіс» Дергачівської міської ради  

3. ХРИСТЕНКО Олена, начальник Фінансового управління Дергачівської міської ради 
(участь через програму ZOOM) 

4. БЕРЕЖНА Світлана, директор комунального  некомерційного підприємства 
«Дергачівська  центральна  лікарня» Дергачівської міської  ради Харківської області   
 
 
Головуючий на спільному засіданні  постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ 
скликання  з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 
діяльності, регуляторної політики, промисловості та підприємництва; постійної комісії 
Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань освіти, культури, молоді та спорту, охорони 
здоров’я, соціального захисту населення –  П’ЯТАК Інна   
 
П’ЯТАК Інна  запропонувала 
Порядок денний:  

1. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства 
«Постачальник послуг» Дергачівської міської ради Харківської області на 2022-2024 роки  
(нова редакція). 

 Доповідала: РОМАНОВИЧ Тетяна Михайлівна – директор комунального 
підприємства «Постачальник послуг» Дергачівської міської ради Харківської області 

2. Про внесення змін та доповнень до Програми фінансової підтримки 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДЕРГАЧІКОМУНСЕРВІС» Дергачівської міської 
ради на 2022 рік (зі змінами), затвердженої рішенням ХХ сесії Дергачівської міської ради VІІІ 
скликання від 03 грудня 2021 року № 2114-14. 

Доповідав:  СУЧОВ Віктор Олександрович – директор комунального підприємства 
«Дергачікомунсервіс» Дергачівської міської ради  

3. 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). 

Доповідала:  ХРИСТЕНКО Олена Сергіївна – начальник Фінансового управління 
Дергачівської міської ради 

4. Про прийняття у комунальну власність Дергачівської міської територіальної громади 
Харківського району Харківської області транспортних засобів. 

Доповідала: БЕРЕЖНА Світлана Григорівна – директор комунального  
некомерційного підприємства «Дергачівська  центральна  лікарня» Дергачівської міської  ради 
Харківської області   
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5. Про преміювання старост старостинських округів Дергачівської міської ради за  

підсумками  роботи за  липень 2022 року.  
Доповідала: П’ЯТАК Інна Євгеніївна – голова постійної комісії Дергачівської міської 

ради VІІІ скликання з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 
інвестиційної діяльності, регуляторної політики, промисловості та підприємництва 

6. Про преміювання Дергачівського міського голови за підсумками роботи за  липень 
2022 року. 

Доповідала: П’ЯТАК Інна Євгеніївна – голова постійної комісії Дергачівської міської 
ради VІІІ скликання з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 
інвестиційної діяльності, регуляторної політики, промисловості та підприємництва 
 

За запропонований порядок денний   
ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики, 
промисловості та підприємництва: 

   «за»    3  
       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань освіти, культури, 

молоді та спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення: 
«за»    4 

       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

1. СЛУХАЛИ:  Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального 
підприємства «Постачальник послуг» Дергачівської міської ради 
Харківської області на 2022-2024 роки  (нова редакція). 

 Доповідала: РОМАНОВИЧ Тетяна, директор комунального підприємства 
«Постачальник послуг» Дергачівської міської ради Харківської області, яка запропонувала 
розглянути  проект Програми фінансової підтримки комунального підприємства 
«Постачальник послуг» Дергачівської міської ради Харківської області на 2022-2024 роки в 
новій редакції – проект цієї Програми додається до протоколу 

ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики, 
промисловості та підприємництва: 

   «за»    3  
       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань освіти, культури, 

молоді та спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення: 
«за»    4 

       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
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ВИРІШИЛИ: За результатами вивчення і розгляду питання «Про затвердження Програми 
фінансової підтримки комунального підприємства «Постачальник послуг» Дергачівської 
міської ради Харківської області на 2022-2024 роки  (нова редакція)» рекомендувати внести 
дане питання на розгляд пленарного засідання позачергової ХХVІІІ сесії міської ради.  
 
 
2. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін та доповнень до Програми фінансової підтримки 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДЕРГАЧІКОМУНСЕРВІС» 
Дергачівської міської ради на 2022 рік (зі змінами), затвердженої 
рішенням ХХ сесії Дергачівської міської ради VІІІ скликання від 03 
грудня 2021 року № 2114-14. 

Доповідав:  СУЧОВ Віктор, депутат міської ради, директор комунального підприємства 
«Дергачікомунсервіс» Дергачівської міської ради, який  проінформував, що виникла 
необхідність внести зміни та доповнення до Програми фінансової підтримки 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДЕРГАЧІКОМУНСЕРВІС» Дергачівської міської 
ради на 2022 рік (зі змінами), затвердженої рішенням ХХ сесії Дергачівської міської ради VІІI 
скликання від 03 грудня 2021 року № 2114-14, а саме:  

 у додатку «Додаток 1 до Програми фінансової підтримки КП 
«ДЕРГАЧІКОМУНСЕРВІС» Дергачівської міської ради на 2022 р. “Заходи з реалізації 
Програми фінансової підтримки КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ДЕРГАЧІКОМУНСЕРВІС» Дергачівської міської ради на 2022 рік”»  

 пункт «3.» викласти в новій редакції: 
 «№ з/п» –  «3.»; «Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)» – «Видатки для 

безперебійної роботи підприємства і надання послуг населенню»; «Перелік заходів Програми» 
– «Витрати на оплату праці із розрахунку 106 працівників у т.ч. адмінперсонал, крім 
директора»; «Строк виконання заходу» –  «2022 рік»; «Орієнтовні обсяги фінансування (грн.)» 
–  «10 200 000, 00»; 

пункт «№ з/п» –  «7.»; «Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)» –  «Видатки 
для безперебійної роботи підприємства  і надання послуг населенню у період воєнного  стану»; 
«Перелік заходів Програми» доповнити підпунктом – «Покриття витрат на енергоносії»;  
«Строк виконання заходу» – «2022 рік»; «Орієнтовні обсяги фінансування (грн.)» –                                               
«3 000 000,00». 

ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики, 
промисловості та підприємництва: 

   «за»    3  
       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань освіти, культури, 

молоді та спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення: 
«за»    4 

       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
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ВИРІШИЛИ: За результатами вивчення і розгляду питання «Про внесення змін та доповнень 
до Програми фінансової підтримки КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ДЕРГАЧІКОМУНСЕРВІС» Дергачівської міської ради на 2022 рік (зі змінами), затвердженої 
рішенням ХХ сесії Дергачівської міської ради VІІІ скликання від 03 грудня 2021 року № 2114-
14»  рекомендувати внести дане питання на розгляд пленарного засідання позачергової ХХVІІІ 
сесії міської ради.  

 
 

3. СЛУХАЛИ:  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). 

Доповідала:  ХРИСТЕНКО Олена, начальник Фінансового управління Дергачівської 
міської ради – текст пропозиції (доповідь) додається до протоколу 

ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики, 
промисловості та підприємництва: 

   «за»    3  
       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань освіти, культури, 

молоді та спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення: 
«за»    4 

       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 

 
ВИРІШИЛИ: За результатами вивчення і розгляду питання «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)» 
рекомендувати внести дане питання на розгляд пленарного засідання позачергової ХХVІІІ сесії 
міської ради.  
 
 
4. СЛУХАЛИ:  Про прийняття у комунальну власність Дергачівської міської 

територіальної громади Харківського району Харківської області 
транспортних засобів. 

Доповідала: БЕРЕЖНА Світлана, директор комунального  некомерційного 
підприємства «Дергачівська  центральна  лікарня» Дергачівської міської  ради Харківської 
області, яка проінформувала, що комунальне  некомерційне підприємство «Дергачівська  
центральна  лікарня» Дергачівської міської  ради Харківської області отримало транспортні  
засоби спеціалізованого призначення, в кількості 2 одиниці, як гуманітарну допомогу для 
забезпечення соціальних потреб міської територіальної громади, від ФОНДу М1ЖНАРОДНОЇ 
СОЛ1ДАРНОСТ1, Республіка Польша, та від БО «Комітет медичної допомоги в Закарпатті» і  
запропонувала прийняти ці транспортні засоби у комунальну власність Дергачівської міської 
територіальної громади Харківського району Харківської області, а саме: 

̶ спеціалізований санітарний автомобіль швидкої екстреної медичної допомоги типу В 
з обладнанням, марка авто РЕНО МАСТЕР (RENAULT MASTER), рік випуску 2022, VIN 
VF1VA000269290716; 
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̶ автомобіль швидкої медичної допомоги РЕНО ТРАФІК (RENAULT СТТЕ TRAFIC 

GG-747-FJ), ідентифікаційний  номер  кузова VF1FL000767944426. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики, 
промисловості та підприємництва: 

   «за»    3  
       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань освіти, культури, 

молоді та спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення: 
«за»    4 

       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 

 
ВИРІШИЛИ: За результатами вивчення і розгляду питання «Про прийняття у комунальну 
власність Дергачівської міської територіальної громади Харківського району Харківської 
області транспортних засобів» рекомендувати внести дане питання на розгляд пленарного 
засідання позачергової ХХVІІІ сесії міської ради.  

 
 

5. СЛУХАЛИ:  Про преміювання старост старостинських округів Дергачівської міської 
ради за  підсумками  роботи за  липень 2022 року.  

Доповідала: П’ЯТАК Інна, голова постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ 
скликання з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 
діяльності, регуляторної політики, промисловості та підприємництва, яка запропонувала 
погодити преміювання старост старостинських округів Дергачівської міської ради за 
підсумками роботи за липень 2022 року:  

‒  ІВАХНЕНКА Євгена Івановича, старости Слатинського старостинського округу, 
‒  М’ЯЧИКОВА Євгена Олеговича, старости Прудянського  старостинського округу, 
‒  МИЦАЯ Володимира Олексійовича, старости Безруківського старостинського округу 

в  розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням існуючих доплат і надбавок за 
фактично відпрацьований час в межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики, 
промисловості та підприємництва: 

   «за»    3  
       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань освіти, культури, 

молоді та спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення: 
«за»    4 

       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
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ВИРІШИЛИ: За результатами вивчення і розгляду питання «Про преміювання старост 
старостинських округів Дергачівської міської ради за  підсумками  роботи за  липень 2022 
року» рекомендувати внести дане питання на розгляд пленарного засідання позачергової 
ХХVІІІ сесії міської ради.  

 
 

6. СЛУХАЛИ:  Про преміювання Дергачівського міського голови за підсумками роботи 
за  липень 2022 року. 

Доповідала: П’ЯТАК Інна, голова постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ 
скликання з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 
діяльності, регуляторної політики, промисловості та підприємництва, яка запропонувала 
погодити преміювання Дергачівського міського голови ЗАДОРЕНКА Вячеслава 
Валентиновича за підсумками роботи за  липень 2022 року в розмірі 100 відсотків посадового 
окладу з урахуванням існуючих доплат та надбавок  за фактично відпрацьований час в межах 
фонду преміювання та економії фонду оплати праці. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики, 
промисловості та підприємництва: 

   «за»    3  
       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань освіти, культури, 

молоді та спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення: 
«за»    4 

       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 

 
ВИРІШИЛИ: За результатами вивчення і розгляду питання «Про преміювання Дергачівського 
міського голови за підсумками роботи за  липень 2022 року» рекомендувати внести дане 
питання на розгляд пленарного засідання позачергової ХХVІІІ сесії міської ради.  
 
 
 
 
 
 
 
Головуючий на спільному засіданні постійних 
комісій Дергачівської міської ради VІІІ 
скликання  

 
 

Інна  П’ЯТАК  
 
 

 

 


