
  
УКРАЇНА  

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ   
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН  

ДЕРГАЧІВСЬКА  МІСЬКА РАДА  

ПРОТОКОЛ № 2 

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 освіти, 
культури, молоді та спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення 

з 
постійною комісією Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань комунальної 

власності, розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 
транспорту і зв’язку 

з 
постійною комісією Дергачівської міської ради VІІІ скликання  з питань 

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

(проведення спільного засідання з включенням  програми ZOOM) 
  
 
 

Місце засідання: Харківський район, Харківська область  
  
Дата проведення:   15 липня 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 (участь через програму ZOOM) 
4. СЕРГІЄНКО Юрій   – член комісії   
 
На засіданні відсутні: 
5. БЄСЄДІН Сергій   – член комісії 
6. ЛУЦЕНКО Вадим   – член комісії 
7. КИСІЛЬ Владислав    – 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 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань комунальної 
власності, розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 
транспорту і зв’язку: 
1. ТАРАНОВА Вікторія  – голова комісії (участь через програму ZOOM) 
2. ЄВЧУН Олена   – секретар комісії (участь через програму ZOOM) 
3. ЛУК’ЯНОВА Любов  – член комісії (участь через програму ZOOM) 
4. СІНЄЛЬНІК Наталія – член комісії (участь через програму ZOOM) 
5. ФОМІН Юрій   – член комісії (участь через програму ZOOM) 
 
На засіданні відсутні:  
6. ПОЛІЩУК Іван   – член комісії  
7. СЄРЄКОВ Олександр  – заступник голови 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 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  
 
 
Присутній: 

ЛИЗЛОВ Костянтин – перший заступник Дергачівського міського голови 
 
Запрошені доповідачі: 

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

2. ЮРЧЕНКО Валентина, завідувач сектору доходів Фінансового управління 
Дергачівської міської ради (участь через програму ZOOM) 
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Головуючий на спільному засіданні 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; постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань освіти, 
культури, молоді та спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення;  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 
комунальної власності, розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства, 
благоустрою, транспорту і зв’язку  –  СТЕПАНЕНКО Володимир 
 
 СТЕПАНЕНКО Володимир запропонував  

Порядок денний:  
1. Про затвердження Програми підтримки комунальних некомерційних підприємств, 

підприємств, установ, закладів  різних форм власності, що знаходяться на території 
Дергачівської міської територіальної громади Харківського району Харківської області,  на 
період дії воєнного  стану. 

Доповідав: ЛИЗЛОВ Костянтин Сергійович – перший заступник Дергачівського 
міського голови 

2. 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:  ЮРЧЕНКО Валентина Іванівна – завідувач сектору доходів Фінансового 
управління Дергачівської міської ради 

3. Про внесення змін до штатного  розпису закладів освіти та культури, що перебувають 
у комунальній власності Дергачівської міської територіальної громади. 

Доповідав: ЛИЗЛОВ Костянтин Сергійович – перший заступник Дергачівського 
міського голови 

4. Про призупинення з липня 2022 року на період дії воєнного стану дії трудових 
договорів. 

Доповідав: ЛИЗЛОВ Костянтин Сергійович – перший заступник Дергачівського 
міського голови 

5. Про дострокове припинення договорів оренди об’єктів та обладнання, що перебувають 
у комунальній власності Дергачівської міської територіальної громади. 

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

6. Про преміювання старост старостинських округів Дергачівської міської ради за  
підсумками  роботи за  червень2022 року.  

Інформував: СТЕПАНЕНКО Володимир Олексійович – 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 

7. Про преміювання Дергачівського міського голови за підсумками роботи за  березень - 
червень 2022 року. 

Інформував: СТЕПАНЕНКО Володимир Олексійович – 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 
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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 освіти, культури, 

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

       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
ГОЛОСУВАЛИ: 

 від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань комунальної 
власності, розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 
транспорту і зв’язку: 

«за»    5  
       «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 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
 
1. СЛУХАЛИ:  Про затвердження Програми підтримки комунальних некомерційних 

підприємств, підприємств, установ, закладів  різних форм власності, що 
знаходяться на території Дергачівської міської територіальної громади 
Харківського району Харківської області,  на період дії воєнного  стану. 

Доповідав: ЛИЗЛОВ Костянтин, перший заступник Дергачівського міського голови, 
запропонував затвердити Програму підтримки комунальних некомерційних підприємств, 
підприємств, установ, закладів  різних форм власності, що знаходяться на території 
Дергачівської міської територіальної громади Харківського району Харківської області,  на 
період дії воєнного  стану – проект рішення з даного  питання  та зазначена Програма додаються 
до протоколу  
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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 освіти, культури, 

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

       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
ГОЛОСУВАЛИ: 

 від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань комунальної 
власності, розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 
транспорту і зв’язку: 

«за»    5  
       «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 
 

ВИРІШИЛИ: За результатами вивчення і розгляду питання «Про затвердження Програми 
підтримки комунальних некомерційних підприємств, підприємств, установ, закладів  різних 
форм власності, що знаходяться на території Дергачівської міської територіальної громади 
Харківського району Харківської області,  на період дії воєнного  стану» рекомендувати внести 
дане питання на розгляд пленарного засідання позачергової ХХVІІ сесії міської ради.  

 
2. 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:  ЮРЧЕНКО Валентина, завідувач сектору доходів Фінансового управління 
Дергачівської міської ради – 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 
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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 
ГОЛОСУВАЛИ: 

 від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань комунальної 
власності, розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 
транспорту і зв’язку: 

«за»    5  
       «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 
 

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 ХХVІІ сесії міської ради.  

 
 

3. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до штатного  розпису закладів освіти та культури, що 
перебувають у комунальній власності Дергачівської міської 
територіальної громади. 

Доповідав: ЛИЗЛОВ Костянтин, перший заступник Дергачівського міського голови, 
проінформував про необхідність внесення змін до штатного розпису підпорядкованих, 
підконтрольних та підзвітних Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської 
міської ради закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, закладів 
культури та мистецької освіти, які перебувають у комунальній власності Дергачівської міської 
територіальної громади, у зв’язку з веденням бойових дій на території Дергачівської міської 
територіальної громади Харківського району Харківської області, що виключає можливість 
поповнення бюджету міської територіальної громади, забезпечення працівників роботою та 
виконання ними роботи за укладеним трудовим договором. 

На початку буде розглянутий штатний розпис технічного персоналу (охоронці, 
прибиральниці та інші). 
 
ВИСТУПИЛА:   ЗЄНЬКОВА Ніна, депутат міської ради,  і як директор Комунального 
закладу «Дергачівський ліцей №1 імені Данила Бакуменка» Дергачівської міської ради 
Харківської області просила підійти до  зазначеного питання дуже уважно, в уцілілих будівлях 
ліцеїв є багато матеріальних цінностей і залишати їх  без нагляду неможна.  Запропонувала 
залишити в кожному уцілілому ліцеї Дергачівської міської територіальної громади 2-3 
охоронця та особу відповідальну за матеріальні цінності. 
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ВИСТУПИЛИ:      ГАПЛЄВСЬКА Інна, депутат міської ради,  директор Комунального 
закладу «Дергачівський ліцей №2» Дергачівської міської ради Харківської області  та ЄМЕЦЬ 
Зоя, депутат міської ради,  директор Комунального закладу «Дергачівський ліцей №3» 
Дергачівської міської ради Харківської області, які  підтримали  пропозицію ЗЄНЬКОВОЇ 
Ніни. 

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 освіти, культури, 

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

       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
ГОЛОСУВАЛИ: 

 від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань комунальної 
власності, розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 
транспорту і зв’язку: 

«за»    5  
       «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 

 
ВИРІШИЛИ: За результатами вивчення і розгляду питання «Про внесення змін до штатного  
розпису закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Дергачівської 
міської територіальної громади» рекомендувати внести дане питання на розгляд пленарного 
засідання позачергової ХХVІІ сесії міської ради.  

 
 
 

4. СЛУХАЛИ:  Про призупинення з липня 2022 року на період дії воєнного стану дії 
трудових договорів. 

 
 
 



8 
 
 
Доповідав: ЛИЗЛОВ Костянтин, перший заступник Дергачівського міського голови, 

проінформував, що виникла  необхідність призупинити  з  липня 2022 року на період дії 
воєнного стану дію трудових договорів з окремими працівниками, що підпорядковані, 
підконтрольні та підзвітні Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської 
міської ради (заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, заклади культури 
та мистецької освіти),  у зв’язку з веденням бойових дій на території Дергачівської міської 
територіальної громади Харківського району Харківської області, що виключає можливість 
забезпечення працівників роботою та виконання ними роботи за укладеним трудовим 
договором. 

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 освіти, культури, 

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

       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
ГОЛОСУВАЛИ: 

 від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань комунальної 
власності, розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 
транспорту і зв’язку: 

«за»    5  
       «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 

 
ВИРІШИЛИ: За результатами вивчення і розгляду питання «Про призупинення з липня 2022 
року на період дії воєнного стану дії трудових договорів» рекомендувати внести дане питання 
на розгляд пленарного засідання позачергової ХХVІІ сесії міської ради.  

 
 

5. СЛУХАЛИ:  Про дострокове припинення договорів оренди об’єктів та обладнання, 
що перебувають у комунальній власності Дергачівської міської 
територіальної громади. 
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Доповідала: РОМАНОВИЧ Тетяна, директор КП «Постачальник послуг» Дергачівської 

міської ради Харківської області, проінформувала, що у зв’язку зі значним пошкодженням 
зазначених нище об’єктів та обладнання  оренди під час проведення бойових дій на території 
Дергачівської міської територіальної громади Харківського району Харківської області, 
виникла необхідність  достроково припинити  договори оренди цих об’єктів та обладнання, а 
саме: 

‒ Договір оренди №1 від 01.08.15 (об’єкт оренди – т/мережі, які знаходяться за адресою:               
смт Прудянка,  пл. Славянська, 3-А), термін дії – до 30.11.2022; 

‒  Договір оренди №16/09/13-1 від 16.09.2013 (об’єкт оренди – котельня, площа 144,00 м2, 
яка знаходиться за адресою: смт Прудянка, пл. Славянська, 3-А), термін дії – до 30.11.2022; 

‒  Договір оренди №02/10/13 від 02.10.2013 (оренда обладнання, яке знаходиться за 
адресою: смт Прудянка, пл. Славянська, 3-А), термін дії – до 30.11.2022; 

‒  Договір оренди №070913 від 16.09.2013 (об’єкт оренди – котельня, площа 233,1 м2, яка 
знаходиться за адресою:  с. Руська Лозова, вул. Матюшенка, 74), термін дії – до 30.11.2022; 

‒  Договір оренди №051013 від 02.10.2013 (оренда обладнання, яке знаходиться за 
адресою:  с. Руська Лозова, вул. Матюшенка, 74), термін дії – до 30.11.2022; 

‒  Договір оренди №040913 від 16.09.2013 (об’єкт оренди – котельня, площа 228,6 м2, яка 
знаходиться за адресою:   смт Слатине, вул. Центральна, 17К), термін дії – до 30.11.2022; 

‒  Договір оренди №011013 від 02.10.2013 (оренда обладнання, яке знаходиться за 
адресою:  смт Слатине, вул. Центральна, 17К), термін дії – до 30.11.2022; 

‒  Договір оренди №030913 від 16.09.2013 (об’єкт оренди – котельня, площа 294,1 м2,  яка 
знаходиться за адресою:   м. Дергачі, пл. Перемоги, 5-Б), термін дії – до 30.11.2022; 

‒  Договір оренди №061013 від 02.10.2013 (оренда обладнання, яке знаходиться за 
адресою:  м. Дергачі, пл. Перемоги, 5-Б), термін дії – до 30.11.2022; 

‒  Договір оренди №020913 від 16.09.2013 (об’єкт оренди – котельня, площа 148,3 м2, яка 
знаходиться за адресою:  с. Безруки, вул. Шевченка, 2), термін дії – до 30.11.2022; 

‒  Договір оренди №021013 від 02.10.2013 (оренда обладнання, яке знаходиться за 
адресою:  с. Безруки, вул. Шевченка, 2), термін дії – до 30.11.2022 

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 освіти, культури, 

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

       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
ГОЛОСУВАЛИ: 

 від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань комунальної 
власності, розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 
транспорту і зв’язку: 

«за»    5  
       «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 

 
ВИРІШИЛИ: За результатами вивчення і розгляду питання  «Про дострокове припинення 
договорів оренди об’єктів та обладнання, що перебувають у комунальній власності 
Дергачівської міської територіальної громади» рекомендувати внести дане питання на розгляд 
пленарного засідання позачергової ХХVІІ сесії міської ради.  

 
 

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

Інформував: 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, запропонував погодити преміювання  старост старостинських округів 
Дергачівської міської ради за підсумками роботи за червень 2022 року, а саме:  

‒ ІВАХНЕНКА Євгена Івановича, старости Слатинського 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;  

‒  М’ЯЧИКОВА Євгена Олеговича, старости Прудянського  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;  

‒ 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»    4  
       «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 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

 від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань комунальної 
власності, розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 
транспорту і зв’язку: 

«за»    5  
       «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 

 
ВИРІШИЛИ: За результатами вивчення і розгляду питання «Про преміювання старост 
старостинських округів Дергачівської міської ради за  підсумками  роботи за  червень  2022 
року» рекомендувати внести дане питання на розгляд пленарного засідання позачергової 
ХХVІІ сесії міської ради.  

 
 

7. СЛУХАЛИ:  Про преміювання Дергачівського міського голови за підсумками роботи 
за  березень - червень 2022 року. 

Інформував: 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, запропонував погодити преміювання Дергачівського міського голови 
ЗАДОРЕНКА Вячеслава Валентиновича за підсумками роботи за  березень - червень 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 освіти, культури, 

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

       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

 від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань комунальної 
власності, розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 
транспорту і зв’язку: 

«за»    5  
       «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 

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

 
 

Володимир СТЕПАНЕНКО  
 
 

 

 


