
  
УКРАЇНА  

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ   
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН  

ДЕРГАЧІВСЬКА  МІСЬКА РАДА  
 

ПРОТОКОЛ № 4 
спільного засідання  

постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з  
політико-правових питань, оборонної роботи та правоохоронних органів, регламенту, 

депутатської діяльності, етики, з питань зв’язку із громадськими організаціями та  
діяльності веб-ресурсів  

з 
постійною комісією 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:    13 вересня 2022 року  

Час проведення:  о 09.30 год.  
 
 
На засіданні  присутні  
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з політико-правових 
питань, оборонної роботи та правоохоронних органів, регламенту, депутатської 
діяльності, етики, з питань зв’язку із громадськими організаціями та  діяльності веб-
ресурсів: 
1. СТЕПАНЕНКО Володимир – голова комісії 
2. БОНДАРЕНКО Катерина   – заступник голови комісії 
3. ЄМЕЦЬ Зоя      – член комісії 
4. СЕРГІЄНКО Юрій   – член комісії   

 
На засіданні відсутні: 
5. КИСІЛЬ Владислав      – член комісії  
6. БЄСЄДІН Сергій   – член комісії 
7. ЛУЦЕНКО Вадим   – член комісії 
 
 
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 телефонний зв’язок) 
2. СТРІЛЕЦЬ Віра    – заступник голови комісії (участь через програму ZOOM) 
3. ДУДАРЄВА Тетяна   – секретар комісії  
 
На засіданні відсутній: 
4. КУШНАРЬОВ  Роман – член комісії  
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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) 
5. КЛЮЧКА Олена   – член комісії (участь через програму ZOOM) 
6. КОНОНЕНКО Марія  – член комісії (участь через програму ZOOM) 
 
 
На засіданні  присутні депутати Дергачівської міської ради VІІІ скликання: 
1. ЛУК’ЯНОВА Любов (участь через програму ZOOM) 
2. НІКОЛЬЧЕНКО Ігор 
3. СІНЄЛЬНІК Наталія (участь через програму ZOOM) 
4. СУЧОВ Віктор 
5. ФІСУН В’ячеслав 
6. ФОМІН Юрій    (участь через програму ZOOM) 
 
 
Присутній: 

ЛИЗЛОВ Костянтин, перший заступник Дергачівського міського голови 
 

Запрошені доповідачі: 
1. БАЛЮК Вікторія, начальник Управління освіти, культури, молоді та спорту  

Дергачівської міської ради           
2. БЕРЕЖНА Світлана, директор комунального  некомерційного підприємства 

«Дергачівська  центральна  лікарня» Дергачівської міської  ради Харківської області   
3. СУЧОВ Віктор, директор КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ДЕРГАЧІКОМУНСЕРВІС» Дергачівської міської ради  
4. КУЧЕРЕНКО Світлана, секретар Дергачівської міської ради 
5. ХРИСТЕНКО Олена, начальник Фінансового управління Дергачівської міської ради 

(участь через програму ZOOM) 
 
 
Головуючий на спільному засіданні постійних комісій Дергачівської міської ради VІІІ 
скликання –  СТЕПАНЕНКО Володимир, голова постійної комісії Дергачівської міської ради 
VІІІ скликання з політико-правових питань, оборонної роботи та правоохоронних органів, 
регламенту, депутатської діяльності, етики, з питань зв’язку із громадськими організаціями та  
діяльності веб-ресурсів 
 
СТЕПАНЕНКО Володимир, головуючий, повідомив, що відповідно до Розпорядження 
Дергачівського  міського  голови від  29 серпня   2022 року № 279 «Про скликання ХХІХ сесії 
Дергачівської міської ради VІІІ скликання» на  розгляд спільного  засідання  постійних комісій 
Дергачівської міської ради VІІІ скликання вноситься 17 питань. 
 
ВИСТУПИВ: ЛИЗЛОВ Костянтин,  перший заступник Дергачівського міського голови, який 
запропонував зняти з порядку денного питання з 8 по 12 включно, бо пройшла деокупація 
Козачолопанського старостинського округу, Токарівського старостинського округу, 
Проходівського старостинського округу і розгляд  питань щодо зміни  місцезнаходження ліцеїв 
з їх території на  іншу  не актуально  на  даний  час, якщо буде потрібно, то  повернемося  до 
розгляду цих питань  на  наступній сесії міської ради. 
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СТЕПАНЕНКО Володимир, головуючий, запропонував, враховуючи  пропозицію ЛИЗЛОВА 
Костянтина, 
 
Порядок денний:  

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). 

Доповідав: ЛИЗЛОВ Костянтин Сергійович – перший заступник Дергачівського 
міського голови 

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. 

Доповідав: ЛИЗЛОВ Костянтин Сергійович – перший заступник Дергачівського 
міського голови 

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. 

Доповідав: ЛИЗЛОВ Костянтин Сергійович – перший заступник Дергачівського 
міського голови 

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.  

Доповідав: ЛИЗЛОВ Костянтин Сергійович – перший заступник Дергачівського 
міського голови 

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. 

Доповідала: КУЧЕРЕНКО Світлана Миколаївна – секретар Дергачівської міської ради 
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. 

Доповідала: КУЧЕРЕНКО Світлана Миколаївна – секретар Дергачівської міської ради 
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). 

Доповідав: ЛИЗЛОВ Костянтин Сергійович – перший заступник Дергачівського 
міського голови 

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

Доповідав: ЛИЗЛОВ Костянтин Сергійович – перший заступник Дергачівського 
міського голови 
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9. Про здійснення  публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного  стану.  

Доповідав: ЛИЗЛОВ Костянтин Сергійович – перший заступник Дергачівського 
міського голови 

10. 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. 

Доповідала: КУЧЕРЕНКО Світлана Миколаївна – секретар Дергачівської міської ради 
11. Про преміювання старост старостинських округів Дергачівської міської ради за  

підсумками  роботи за  серпень 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 

12. Про преміювання Дергачівського міського голови за підсумками роботи за  серпень 
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 політико-правових 

питань, оборонної роботи та правоохоронних органів, регламенту, депутатської діяльності, 
етики, з питань зв’язку із громадськими організаціями та  діяльності веб-ресурсів: 

       «за»    4  
       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
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»    6 

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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
 

1. СЛУХАЛИ:  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). 
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  Доповідав: ЛИЗЛОВ Костянтин, перший заступник Дергачівського міського голови, 
який запропонував затвердити в новій редакції Програму 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. 

Мета Програми: підтримка 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 тимчасово розміщують у своїх будівлях (приміщеннях) на безоплатній основі осіб 
та надають приміщення, обладнання для використання та зберігання, які задовольняють  
нагальні потреби функціонування Дергачівської міської територіальної громади і 
забезпечують населення цієї територіальної громади необхідним обсягом продовольчих і 
непродовольчих товарів, лікарськими засобами (медикаментами), тощо  на період дії воєнного 
стану;  підтримка підприємств і суб’єктів господарювання, які надають послуги (послуги 
проживання, харчування, цілодобову медичну допомогу та інші послуги)  внутрішньо-
переміщеним особам та населенню Дергачівської міської територіальної громади, які 
залишилися та які  вимушено покинули свої домівки. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з політико-правових 

питань, оборонної роботи та правоохоронних органів, регламенту, депутатської діяльності, 
етики, з питань зв’язку із громадськими організаціями та  діяльності веб-ресурсів: 

       «за»    4  
       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
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»    6 

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

 
ВИРІШИЛИ: За результатами вивчення і розгляду питання «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)» рекомендувати внести дане питання на розгляд пленарного засідання ХХІХ сесії 
міської ради.  
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2. СЛУХАЛИ:  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. 

Доповідав: ЛИЗЛОВ Костянтин, перший заступник Дергачівського міського голови, 
який запропонував внести доповнення 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, а саме: 

«Заходи щодо реалізації Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги 
на 2021-2025 роки, що надається комунальним некомерційним підприємством “Дергачівська 
центральна лікарня” Дергачівської міської ради Харківської області»  

 розділ  «5. Зміцнення та  удосконалення матеріально-технічної  бази» доповнити  
наступним  пунктом: 

«Зміст заходу» – «39. Заміна вікон в будівлях за адресами:  вул. 1 Травня, 4, місто Дергачі, 
Харківський район, Харківська область та вул. 1 Травня, 23, місто Дергачі, Харківський район, 
Харківська область», «Джерело фінансування» – «Дергачівська  міська  рада»; «Безпосередні  
виконавці»  – «КНП «Дергачівська  центральна лікарня» Дергачівської  міської  ради 
Харківської  області»; «Орієнтовані обсяги фінансування» – «1000000, 00 грн.»; «Орієнтований 
рік виконання» – «2022». 

ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з політико-правових 

питань, оборонної роботи та правоохоронних органів, регламенту, депутатської діяльності, 
етики, з питань зв’язку із громадськими організаціями та  діяльності веб-ресурсів: 

       «за»    4  
       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
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»    6 

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

 
ВИРІШИЛИ: За результатами вивчення і розгляду питання «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» 
рекомендувати внести дане питання на розгляд пленарного засідання ХХІХ сесії міської ради.  
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3. СЛУХАЛИ:  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. 

Доповідав: ЛИЗЛОВ Костянтин, перший заступник Дергачівського міського голови,  
запропонував  внести зміни та доповнення 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, а саме: у додатку «Додаток 1 до 
Програми розвитку освіти Дергачівської міської ради на 2021- 2025рр»  розділ «ДОШКІЛЬНА 
ОСВІТА» внести зміни до пункту «Фінансування об’єктів закладів дошкільної освіти, які 
потребують проведення капітальних і поточних ремонтів»; «Додаток 6 до Програми розвитку 
освіти Дергачівської міської ради на 2021- 2025рр»  розділ «ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ» доповнити пунктом «42.». 

ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з політико-правових 

питань, оборонної роботи та правоохоронних органів, регламенту, депутатської діяльності, 
етики, з питань зв’язку із громадськими організаціями та  діяльності веб-ресурсів: 

       «за»    4  
       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
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»    6 

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

 
ВИРІШИЛИ: За результатами вивчення і розгляду питання «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» рекомендувати внести дане питання на розгляд пленарного засідання ХХІХ 
сесії міської ради.  
 
 
4. СЛУХАЛИ:  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.  
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Доповідав: ЛИЗЛОВ Костянтин, перший заступник Дергачівського міського голови, 

запропонував призупинити, 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 
відтермінувати, 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. 

 
ВИСТУПИЛА: ЗЄНЬКОВА Ніна, депутат міської ради, яка проінформувала, що  до неї,  як  
депутата  міської  ради, звертаються жителі  Дергачівської міської територіальної громади з 
питання щодо  нарахування  коштів за  доставку  газу на період дії воєнного стану в Україні, 
бо ці жителі  виїхали з громади і не користуються  газом, суми нарахування великі. 
Запропонувала  надати депутатське  звернення  до  служби, що займається  транспортуванням 
та  подачою  газу в громаду, для роз’яснення  даного  питання.  

 
Після обговорення  вищезазначеного питання  члени постійних комісій дійшли висновку 

доручити ЗЄНЬКОВІЙ Ніні, депутату міської ради,  підготувати  депутатське  звернення з 
даного питання  на  розгляд  наступної сесії міської ради 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з політико-правових 

питань, оборонної роботи та правоохоронних органів, регламенту, депутатської діяльності, 
етики, з питань зв’язку із громадськими організаціями та  діяльності веб-ресурсів: 

       «за»    4  
       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
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»    6 

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

 
ВИРІШИЛИ: За результатами вивчення і розгляду питання  «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» рекомендувати внести дане питання на розгляд пленарного засідання ХХІХ 
сесії міської ради.  
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5. СЛУХАЛИ:  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. 

Доповідала: КУЧЕРЕНКО Світлана, секретар Дергачівської міської ради, яка 
запропонувала визнати такими, що втратили чинність, 

 рішення VІІ сесії Дергачівської міської ради VІІІ скликання від 26 січня 2021 року № 18 
«Про затвердження Положення про порядок надання одноразової грошової матеріальної 
допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим категоріям 
громадян»   та    

рішення Х сесії Дергачівської міської ради VІІІ скликання від 18 березня 2021 року №234-
9 «Про внесення змін до «Додаток 2 до рішення № 18 VІІ сесії Дергачівської міської ради VІІІ 
скликання від 26 січня 2021 року “Комісія з надання одноразової грошової матеріальної 
допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим категоріям 
громадян Дергачівської міської ради”» у зв’язку з приведенням цих рішень до вимог чинного 
законодавства України.  

ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з політико-правових 

питань, оборонної роботи та правоохоронних органів, регламенту, депутатської діяльності, 
етики, з питань зв’язку із громадськими організаціями та  діяльності веб-ресурсів: 

       «за»    4  
       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
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»    6 

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

 
ВИРІШИЛИ: За результатами вивчення і розгляду питання «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» рекомендувати внести дане питання на розгляд пленарного засідання ХХІХ 
сесії міської ради.  
 
 
6. СЛУХАЛИ:  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. 
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Доповідала: КУЧЕРЕНКО Світлана, секретар Дергачівської міської ради, яка 

запропонувала затвердити Положення про порядок надання одноразової грошової матеріальної 
допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим категоріям 
громадян;  утворити   комісію з  розгляду заяв громадян  Дергачівської міської територіальної 
громади Харківського району Харківської області щодо надання одноразової грошової 
матеріальної допомоги та затвердити персональний  склад комісії: 

ЗАДОРЕНКО Вячеслав – Дергачівський міський голова, голова комісії; 
КУЧЕРЕНКО Світлана – секретар Дергачівської міської ради, секретар комісії;  
ХРИСТЕНКО Олена  – начальник Фінансового управління Дергачівської міської 

ради, член комісії; 
ЗАЙЦЕВА Лариса  – начальник відділу соціального захисту Дергачівської 

міської ради, член комісії; 
БЕРЕЖНА Світлана  – директор комунального некомерційного підприємства 

«Дергачівська центральна лікарня» Дергачівської міської ради Харківської області, член 
комісії; 

ІВАНЕНКО Ніна   – директор комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дергачівської міської ради Харківської 
області, член комісії. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з політико-правових 

питань, оборонної роботи та правоохоронних органів, регламенту, депутатської діяльності, 
етики, з питань зв’язку із громадськими організаціями та  діяльності веб-ресурсів: 

       «за»    4  
       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
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»    6 

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

 
ВИРІШИЛИ: За результатами вивчення і розгляду питання «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» рекомендувати внести дане питання на розгляд пленарного засідання ХХІХ 
сесії міської ради.  
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7. 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). 

Доповідав: ЛИЗЛОВ Костянтин, перший заступник Дергачівського міського голови – 
текст пропозиції (доповідь) додається до протоколу  

ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з політико-правових 

питань, оборонної роботи та правоохоронних органів, регламенту, депутатської діяльності, 
етики, з питань зв’язку із громадськими організаціями та  діяльності веб-ресурсів: 

       «за»    4  
       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
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»    6 

       «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 ХХІХ сесії міської ради.  
 
 
8. СЛУХАЛИ:  Про закріплення державних установ виконання покарань, де 

утримуються неповнолітні ув’язнені, за Комунальним закладом 
«Дергачівський ліцей № 4» Дергачівської міської ради  Харківської 
області.  

Доповідав: ЛИЗЛОВ Костянтин, перший заступник Дергачівського міського голови, 
який запропонував розглянути подання Північно-Східного міжрегіонального управління з 
питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції від 01.08.2022 за № 22-
2179/1/1/57-22; листи Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання 
кримінальних покарань Міністерства юстиції від 28.07.2022 № 22-2140/3/1/57-22 та від 
24.11.2021 № 22-5869/3/1/57-21; лист Департаменту науки і освіти Харківської обласної 
військової адміністрації від 08.08.2022 р. № 01-32/1925 та закріпити державні установи: 
«Диканівська виправна колонія (№12)», «Холодногірська виправна колонія (№18)», 
«Олексіївська виправна колонія (№25)», «Харківська виправна колонія (№43)», «Качанівська 
виправна колонія (№54)», «Харківський слідчий ізолятор», де утримуються неповнолітні 
ув’язнені, за Комунальним закладом «Дергачівський ліцей № 4» Дергачівської міської ради  
Харківської області,  як заклад який може забезпечити здобуття повної загальної середньої 
освіти засудженими та неповнолітніми особами, взятими під варту. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з політико-правових 

питань, оборонної роботи та правоохоронних органів, регламенту, депутатської діяльності, 
етики, з питань зв’язку із громадськими організаціями та  діяльності веб-ресурсів: 

       «за»    4  
       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
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»    6 

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

 
ВИРІШИЛИ: За результатами вивчення і розгляду питання «Про закріплення державних 
установ виконання покарань, де утримуються неповнолітні ув’язнені, за Комунальним 
закладом «Дергачівський ліцей № 4» Дергачівської міської ради  Харківської області» 
рекомендувати внести дане питання на розгляд пленарного засідання ХХІХ сесії міської ради.  
 
 
9. СЛУХАЛИ:  Про здійснення  публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах 

воєнного  стану.  
Доповідав: ЛИЗЛОВ Костянтин, перший заступник Дергачівського міського голови, 

проінформував, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 
року № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт  і 
послуг в умовах воєнного  стану» (зі змінами від 02.08.2022 № 874) можна здійснювати 
публічні закупівлі товарів, робіт і послуг для підготовки до проведення опалювального сезону, 
інших потреб без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених 
Законом України «Про публічні закупівлі».  

Запропонував установити для  Управління освіти, культури, молоді та спорту 
Дергачівської міської ради; комунального некомерційного підприємства «Дергачівська 
центральна лікарня» Дергачівської міської ради Харківської області; комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дергачівської 
міської ради Харківської області; комунального підприємства «Постачальник послуг» 
Дергачівської  міської ради Харківської  області,  на період дії воєнного стану в Україні,  
здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг для підготовки до проведення 
опалювального сезону, інших потреб вищевказаних установ без застосування процедур 
закупівель та спрощених закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі», 
для забезпечення їх безперебійного функціонування. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з політико-правових 

питань, оборонної роботи та правоохоронних органів, регламенту, депутатської діяльності, 
етики, з питань зв’язку із громадськими організаціями та  діяльності веб-ресурсів: 

       «за»    4  
       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
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»    6 

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

 
ВИРІШИЛИ: За результатами вивчення і розгляду питання «Про здійснення  публічних 
закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного  стану» рекомендувати внести дане 
питання на розгляд пленарного засідання ХХІХ сесії міської ради.  
 
 
10. СЛУХАЛИ:  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. 

Доповідала: КУЧЕРЕНКО Світлана, секретар Дергачівської міської ради, 
проінформувала, що до міської ради надійшов лист заступника начальника ДСНС України ГУ 
ДСНС України у Харківській області від 09.09.2022р. № 320/2192 щодо безоплатного 
проходження у 2022 році  на базі комунального некомерційного підприємства «Дергачівська 
центральна лікарня» Дергачівської міської ради Харківської області щорічного медичного 
огляду працівників Харківського районного управління та 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у 
Харківській області. 

В період дії воєнного стану в Україні,  дані  працівники зайняті на важких роботах, 
роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці. Запропонувала  дати згоду на 
безоплатне проходження у 2022 році  на базі комунального некомерційного підприємства 
«Дергачівська центральна лікарня» Дергачівської міської ради Харківської області щорічного 
медичного огляду працівників Харківського районного управління та 4 ДПРЗ ГУ ДСНС 
України у Харківській області. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з політико-правових 

питань, оборонної роботи та правоохоронних органів, регламенту, депутатської діяльності, 
етики, з питань зв’язку із громадськими організаціями та  діяльності веб-ресурсів: 

       «за»    4  
       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
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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»    6 

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

 
ВИРІШИЛИ: За результатами вивчення і розгляду питання  «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» рекомендувати внести дане 
питання на розгляд пленарного засідання ХХІХ сесії міської ради.  
 
 
11. СЛУХАЛИ:  Про преміювання старост старостинських округів Дергачівської міської 

ради за  підсумками  роботи за  серпень 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 серпень 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 політико-правових 

питань, оборонної роботи та правоохоронних органів, регламенту, депутатської діяльності, 
етики, з питань зв’язку із громадськими організаціями та  діяльності веб-ресурсів: 

       «за»    3  
       «проти»  1  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
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 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань освіти, культури, 

молоді та спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення: 
«за»    6 

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

 
ВИРІШИЛИ: За результатами вивчення і розгляду питання «Про преміювання старост 
старостинських округів Дергачівської міської ради за  підсумками  роботи за  серпень 2022 
року» рекомендувати внести дане питання на розгляд пленарного засідання ХХІХ сесії міської 
ради.  
 
 
12. СЛУХАЛИ:  Про преміювання Дергачівського міського голови за підсумками роботи 

за  серпень 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 серпень 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 політико-правових 

питань, оборонної роботи та правоохоронних органів, регламенту, депутатської діяльності, 
етики, з питань зв’язку із громадськими організаціями та  діяльності веб-ресурсів: 

       «за»    4  
       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
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»    6 

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

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

 
 

Володимир СТЕПАНЕНКО  
 


