
              

УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 листопада 2022 року           № 95

Про затвердження порядку 
денного засідання виконавчого 
комітету міської ради

Затвердити для розгляду на засіданні виконавчого комітету міської ради
такий порядок денний:

1.  Про  затвердження  порядку  денного  засідання  виконавчого  комітету
міської ради.

Доповідає: 
КУЧЕРЕНКО С.М. – секретар міської ради.  

2.  Про  створення  комісії  з  питань   обстеження  санітарного  стану
полезахисних  лісових  смуг,  розташованих  на  землях  сільськогосподарського
призначення Дергачівської міської ради, що межують із земельними ділянками,
переданими в  оренду селянському (фермерському) господарству «Обрій».

Доповідає:
ТОКАРЕНКО  І.В.  –  заступник  міського  голови  з  питань  діяльності

виконавчих органів ради.

3.  Про  встановлення  тарифу  на  виробництво,  транспортування  та
постачання теплової енергії  ТОВ «ТЕПЛОРЕМБУД ПРОЕКТ».

Доповідає:
КУБИЦЬКИЙ В.К. – заступник начальника відділу житлово-комунального

господарства міської ради.

4.  Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  Слатинської
селищної ради від 15 жовтня 2020 року № 31  «Про присвоєння номеру ***
земельній ділянці та домоволодінню по вулиці *** в смт Слатине».

Доповідає:
ОСТРОПІЛЕЦЬ  Т.Д.  –  керуючий  справами  (секретар)  виконавчого

комітету міської ради.
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5.  Про виведення  особи з  числа дітей-сиріт,  ***,   *** р.н.,   з  дитячого
будинку сімейного типу громадянки  ***.

Доповідає:
М’ЯЧИКОВА М.В. – начальник Служби у справах дітей міської ради.

6. Про організацію та проведення заходів по чищенню стічних канав води
на території Дергачівської міської ради  у 2022 році.

Доповідає:
КУБИЦЬКИЙ В.К. – заступник начальника відділу житлово-комунального

господарства міської ради.

7.  Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  Дергачівської
міської ради від 09 серпня 2022 року № 72 «Про припинення нарахування та
стягнення  плати  за  житлово-комунальні  послуги  з  централізованого
водопостачання,   централізованого  водовідведення,  послуги  з  поводження  з
побутовими  відходами  та  послуги  з  утримання  будинків  і  споруд  та
прибудинкових територій, для категорії споживачів – населення, у період дії
воєнного стану в Україні».

Доповідає:
СУЧОВ В.О. – директор КП «Дергачікомунсервіс» Дергачівської міської

ради.

8. Про  видобування піску місцевого значення для власних потреб.
Доповідає:
ТУРЕНКО  О.І.  –  заступник  міського  голови  з  питань  діяльності

виконавчих органів ради.

9.  Про  затвердження  Плану  виконання  робіт  з  обстеження  об’єктів  на
території  Дергачівської  міської  територіальної  громади  Харківського  району
Харківської  області,  пошкоджених  внаслідок  збройної  агресії  Російської
Федерації, на ІV квартал 2022 року.

Доповідає:
ТУРЕНКО  О.І.  –  заступник  міського  голови  з  питань  діяльності

виконавчих органів ради.

Секретар міської ради Світлана КУЧЕРЕНКО
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