
  
УКРАЇНА  

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ   
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН  

ДЕРГАЧІВСЬКА  МІСЬКА РАДА  
 

ПРОТОКОЛ № 5 
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 VIII 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 освіти, 

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

постійною комісією Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань земельних 
відносин, архітектури, будівництва, екології, використання лісів, цивільного захисту та 

боротьби зі стихійним лихом, епідеміями 
 (спільне засідання проводилося в режимі відео конференції ( ZOOM)) 

 
 

Місце засідання: Харківський район, Харківська область  
 Дата проведення:    26 жовтня 2022 року  

Час проведення:  о 09.00 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 VIII скликання з питань комунальної 
власності, розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства, 
благоустрою, транспорту і зв’язку: 
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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) 
На засіданні відсутні: 
5. СЄРЄКОВ Олександр   – заступник голови комісії 
6. ФОМІН Юрій    – член комісії 
7. ПОЛІЩУК Іван   – 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 
 
 
На засіданні  присутні 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань земельних 
відносин, архітектури, будівництва, екології, використання лісів, цивільного захисту та 
боротьби зі стихійним лихом, епідеміями: 
1. СУЧОВ Віктор   – голова комісії 
2. УСОВ Володимир  – заступник голови комісії 
3. НІКОЛЬЧЕНКО Ігор  – член комісії 
4. ФІСУН В’ячеслав   – член комісії 
5. БЕЗ’ЯЗИЧНИЙ Євгеній – член комісії 
На засіданні відсутні: 
6. ДИГАЛО Олег   – член комісії 
7. ДРИГА Анна   – секретар комісії 
 
 
На засіданні  присутні депутати Дергачівської міської ради VІІІ скликання: 
1. СТРІЛЕЦЬ  Віра  
2. ДУДАРЄВА Тетяна 
 
 
Присутній: 

ЛИЗЛОВ Костянтин, перший заступник Дергачівського міського голови 
 

Запрошені доповідачі: 
1. КУЧЕРЕНКО Світлана, секретар Дергачівської міської ради 
2. БАЛЮК Вікторія, начальник Управління освіти, культури, молоді та спорту  

Дергачівської міської ради           
 
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 
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СТЕПАНЕНКО Володимир, головуючий, запропонував 
 
Порядок денний:  

1.  Про визнання таким, що втратило чинність рішення позачергової ХХVI сесії 
Дергачівської міської ради VІІІ скликання від 27 травня 2022 року № 3316-10 «Про утворення   
комісії з обстеження будівель та споруд пошкоджених під час проведення бойових дій на 
території Дергачівської міської територіальної громади Харківського району Харківської 
області, спричиненої збройною агресією російської федерації». 

Доповідала: КУЧЕРЕНКО Світлана Миколаївна – секретар Дергачівської міської 
ради 

2. Про утворення комісії з обстеження об’єктів на території Дергачівської міської 
територіальної громади Харківського району Харківської області, пошкоджених внаслідок 
збройної агресії Російської Федерації, затвердження Положення та форму Акту комісійного 
обстеження об’єкта. 

Доповідала: КУЧЕРЕНКО Світлана Миколаївна – секретар Дергачівської міської 
ради 

3. Про прийняття безоплатно у комунальну власність Дергачівської міської 
територіальної громади Харківського району Харківської області  будівельних матеріалів 
(вироби, продукція). 

Доповідала: КУЧЕРЕНКО Світлана Миколаївна – секретар Дергачівської міської 
ради 

4. Про надання  попередньої згоди на прийняття зі  спільної  власності територіальних  
громад сіл, селищ, міст Харківської  області у комунальну  власність Дергачівської  міської 
територіальної громади Харківського району Харківської області  ноутбуків НР 250 
G8(45S01ES). 

Доповідала: БАЛЮК Вікторія Василівна – начальник Управління освіти, культури, 
молоді та спорту  Дергачівської міської ради                      

5. Про прийняття у комунальну власність Дергачівської міської територіальної громади 
Харківського району Харківської області  пально-мастильних матеріалів. 

Доповідала: БАЛЮК Вікторія Василівна – начальник Управління освіти, культури, 
молоді та спорту  Дергачівської міської ради                      

6. Про внесення змін та доповнень до рішення ХХІХ сесії Дергачівської міської ради 
VIII скликання від 13 вересня 2022 № 3342-9  «Про здійснення  публічних закупівель товарів, 
робіт і послуг в умовах воєнного  стану». 

Доповідала: КУЧЕРЕНКО Світлана Миколаївна – секретар Дергачівської міської 
ради 

7. Про оренду автомобіля MERCEDES-BENS 711D,  реєстраційний номер АХ2061ЕТ. 
Доповідала: КУЧЕРЕНКО Світлана Миколаївна – секретар Дергачівської міської 

ради 
8. Про преміювання старост старостинських округів Дергачівської міської ради за  

підсумками  роботи за  вересень-жовтень 2022 року.  
Доповідав: СТЕПАНЕНКО Володимир Олексійович – головуючий на спільному 

засіданні постійних комісій Дергачівської міської ради VІІІ скликання 
9. Про преміювання Дергачівського міського голови за підсумками роботи за  вересень-

жовтень 2022 року. 
Доповідав: СТЕПАНЕНКО Володимир Олексійович – головуючий на спільному 

засіданні постійних комісій Дергачівської міської ради VІІІ скликання 
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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 VIII скликання з питань комунальної 

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

       «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»    4 

       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань земельних 

відносин, архітектури, будівництва, екології, використання лісів, цивільного захисту та 
боротьби зі стихійним лихом, епідеміями: 

«за»    5 
       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ:  Про визнання таким, що втратило чинність рішення позачергової ХХVI 

сесії Дергачівської міської ради VІІІ скликання від 27 травня 2022 року 
№ 3316-10 «Про утворення   комісії з обстеження будівель та споруд 
пошкоджених під час проведення бойових дій на території 
Дергачівської міської територіальної громади Харківського району 
Харківської області, спричиненої збройною агресією російської 
федерації». 

Доповідала: КУЧЕРЕНКО Світлана, секретар Дергачівської міської ради, яка 
запропонувала визнати таким, що втратило чинність рішення позачергової ХХVI сесії 
Дергачівської міської ради VІІІ скликання від 27 травня 2022 року № 3316-10 «Про утворення   
комісії з обстеження будівель та споруд пошкоджених під час проведення бойових дій на 
території Дергачівської міської територіальної громади Харківського району Харківської 
області, спричиненої збройною агресією російської федерації» у зв’язку з приведенням цього 
рішення сесії до вимог чинного законодавства України.  

 
 



5 
 
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 VIII скликання з питань комунальної 

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

       «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»    4 

       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань земельних 

відносин, архітектури, будівництва, екології, використання лісів, цивільного захисту та 
боротьби зі стихійним лихом, епідеміями: 

«за»    5 
       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 

 
ВИРІШИЛИ: За результатами вивчення і розгляду питання «Про визнання таким, що 
втратило чинність рішення позачергової ХХVI сесії Дергачівської міської ради VІІІ 
скликання від 27 травня 2022 року № 3316-10 ”Про утворення   комісії з обстеження будівель 
та споруд пошкоджених під час проведення бойових дій на території Дергачівської міської 
територіальної громади Харківського району Харківської області, спричиненої збройною 
агресією російської федерації”» рекомендувати внести це питання на розгляд пленарного 
засідання позачергової ХХХ сесії міської ради.  
 
 
2. СЛУХАЛИ:  Про утворення комісії з обстеження об’єктів на території Дергачівської 

міської територіальної громади Харківського району Харківської 
області, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації, 
затвердження Положення та форму Акту комісійного обстеження 
об’єкта. 

Доповідала: КУЧЕРЕНКО Світлана, секретар Дергачівської міської ради, яка 
запропонувала утворити комісію з обстеження об’єктів на території Дергачівської міської 
територіальної громади Харківського району Харківської області, пошкоджених внаслідок 
збройної агресії Російської Федерації; затвердити персональний  склад комісії: 
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КУЧЕРЕНКО Світлана секретар Дергачівської міської ради, голова комісії 
ТУРЕНКО Олександр заступник Дергачівського міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, заступник 
голови комісії 

БОНДАРЕНКО Катерина головний спеціаліст відділу житлово-комунального 
господарства Дергачівської міської ради, секретар 
комісії, депутат Дергачівської міської ради 

Члени комісії: 
 

 

КУБИЦЬКИЙ Владислав заступник начальника відділу житлово-
комунального господарства Дергачівської міської 
ради 

КІКТЬОВ Дмитро головний спеціаліст сектору містобудування та 
архітектури відділу містобудування, архітектури та 
земельних відносин Дергачівської міської ради 

МАТВЄЄВА Наталія головний спеціаліст сектору містобудування та 
архітектури відділу містобудування, архітектури та 
земельних відносин Дергачівської міської ради 

ТОВСТОГАН Світлана головний спеціаліст відділу організаційної роботи 
Дергачівської міської ради 

ГИЛУН Віктор директор комунального підприємства «Спортивно-
оздоровчий комплекс “ЗЕВС”» Дергачівської міської 
ради Харківської області, депутат Дергачівської 
міської ради, 

Затвердити Положення про комісію з обстеження об’єктів на території Дергачівської 
міської територіальної громади Харківського району Харківської області, пошкоджених 
внаслідок збройної агресії Російської Федерації та форму Акту комісійного обстеження 
об’єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації. 

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 VIII скликання з питань комунальної 

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

       «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»    4 

       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань земельних 

відносин, архітектури, будівництва, екології, використання лісів, цивільного захисту та 
боротьби зі стихійним лихом, епідеміями: 

«за»    5 
       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 

 
ВИРІШИЛИ: За результатами вивчення і розгляду питання «Про утворення комісії з 
обстеження об’єктів на території Дергачівської міської територіальної громади Харківського 
району Харківської області, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації, 
затвердження Положення та форму Акту комісійного обстеження об’єкта» рекомендувати 
внести це питання на розгляд пленарного засідання позачергової ХХХ сесії міської ради.  
 
 
3. СЛУХАЛИ:  Про прийняття безоплатно у комунальну власність Дергачівської 

міської територіальної громади Харківського району Харківської 
області  будівельних матеріалів (вироби, продукція). 

Доповідала: КУЧЕРЕНКО Світлана, секретар Дергачівської міської ради, яка 
запропонувала прийняти безоплатно від Харківської обласної військової адміністрації та 
Харківської районної військової адміністрації у комунальну власність Дергачівської міської 
територіальної громади Харківського району Харківської області будівельні матеріали 
(вироби, продукція), що передаються для першочергових аварійно-ремонтних робіт на 
об’єктах,  пошкоджених  внаслідок збройної агресії Російської Федерації. 

Утворити   комісію з приймання-передачі будівельних матеріалів (вироби, продукція)  
та затвердити персональний  склад комісії. 

Передати безоплатно, на підставі рішень вищезазначеної комісії, будівельні матеріали 
(вироби, продукція), з балансу Дергачівської міської ради на баланс юридичних осіб, які 
знаходяться  у комунальній власності Дергачівської міської територіальної громади 
Харківського району Харківської області і де розташовані об’єкти,  пошкоджені  внаслідок 
збройної агресії Російської Федерації, згідно 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 VIII скликання з питань комунальної 

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

       «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»    4 

       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань земельних 

відносин, архітектури, будівництва, екології, використання лісів, цивільного захисту та 
боротьби зі стихійним лихом, епідеміями: 

«за»    5 
       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 

 
ВИРІШИЛИ: За результатами вивчення і розгляду питання «Про прийняття безоплатно у 
комунальну власність Дергачівської міської територіальної громади Харківського району 
Харківської області  будівельних матеріалів (вироби, продукція)» рекомендувати внести це 
питання на розгляд пленарного засідання позачергової ХХХ сесії міської ради.  
 
 
4. СЛУХАЛИ:  Про надання  попередньої згоди на прийняття зі  спільної  власності 

територіальних  громад сіл, селищ, міст Харківської  області у 
комунальну  власність Дергачівської  міської територіальної громади 
Харківського району Харківської області  ноутбуків НР 250 
G8(45S01ES). 

Доповідала: БАЛЮК Вікторія, начальник Управління освіти, культури, молоді та 
спорту  Дергачівської міської ради, яка просила дати  попередню згоду на прийняття зі  
спільної  власності територіальних  громад сіл, селищ, міст Харківської  області у комунальну  
власність Дергачівської  міської територіальної громади Харківського району Харківської 
області  ноутбуки НР 250 G8(45S01ES) у кількості 15 (п’ятнадцять) одиниць на загальну суму  
256 680, 00 грн. (в т. ч.  ПДВ – 42 780, 00 грн.).  

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 VIII скликання з питань комунальної 

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

       «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»    4 

       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань земельних 

відносин, архітектури, будівництва, екології, використання лісів, цивільного захисту та 
боротьби зі стихійним лихом, епідеміями: 

«за»    5 
       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 

 
ВИРІШИЛИ: За результатами вивчення і розгляду питання «Про надання  попередньої згоди 
на прийняття зі  спільної  власності територіальних  громад сіл, селищ, міст Харківської  
області у комунальну  власність Дергачівської  міської територіальної громади Харківського 
району Харківської області  ноутбуків НР 250 G8(45S01ES)» рекомендувати внести це  
питання на розгляд пленарного засідання позачергової ХХХ сесії міської ради.  
                     
 
5. СЛУХАЛИ:  Про прийняття у комунальну власність Дергачівської міської 

територіальної громади Харківського району Харківської області  
пально-мастильних матеріалів. 

 Доповідала: БАЛЮК Вікторія, начальник Управління освіти, культури, молоді та 
спорту  Дергачівської міської ради, яка  запропонувала прийняти  з балансу Управління 
освіти, культури, молоді та спорту  Дергачівської міської ради у комунальну власність 
Дергачівської міської територіальної громади Харківського району Харківської області 
пально-мастильні матеріали в кількості: 

бензин А92    – 3920 л 
бензин А95     – 1230 л 
диз.паливо – 2310 л  
на загальну суму 186 996, 10 грн.(сто вісімдесят шість тисяч дев’ятсот дев’яносто  шість 

гривень 10 коп.). 
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 VIII скликання з питань комунальної 

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

       «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»    4 

       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань земельних 

відносин, архітектури, будівництва, екології, використання лісів, цивільного захисту та 
боротьби зі стихійним лихом, епідеміями: 

«за»    5 
       «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  пально-мастильних матеріалів» рекомендувати внести це питання на розгляд 
пленарного засідання позачергової ХХХ сесії міської ради.  
                     
 
6. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін та доповнень до рішення ХХІХ сесії Дергачівської 

міської ради VIII скликання від 13 вересня 2022 № 3342-9  «Про 
здійснення  публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах 
воєнного  стану». 

 Доповідала: КУЧЕРЕНКО Світлана, секретар Дергачівської міської ради, яка 
запропонувала внести доповнення до рішення ХХІХ сесії Дергачівської міської ради VIII 
скликання від 13 вересня 2022 № 3342-9  «Про здійснення  публічних закупівель товарів, 
робіт і послуг в умовах воєнного   стану», а саме доповнити пунктами:  

 «3.У зв’язку з тим, що замовник перебуває в районі проведення воєнних (бойових) дій 
на момент прийняття рішення про здійснення закупівлі або її здійснення  на період дії 
правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або 
скасування, здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг для  потреб вищевказаних  
замовників без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу, згідно підпункту 
2 пункту 13 ОСОБЛИВОСТЕЙ здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для 
замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового 
режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022р. № 1178, для 
забезпечення їх безперебійного функціонування. 

 4.Замовниками визначити такі юридичні особи:  Управління освіти, культури, молоді та 
спорту Дергачівської міської ради; комунальне некомерційне підприємство «Дергачівська 
центральна лікарня» Дергачівської міської ради Харківської області; комунальне 
некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дергачівської 
міської ради Харківської області; комунальне підприємство «Постачальник послуг» 
Дергачівської  міської ради Харківської  області». 

2. Пункт «3» рішення ХХІХ сесії Дергачівської міської ради VIII скликання від 13 
вересня 2022 № 3342-9  «Про здійснення  публічних закупівель товарів, робіт і послуг в 
умовах воєнного   стану» вважати пунктом «5». 
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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 VIII скликання з питань комунальної 

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

       «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»    4 

       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань земельних 

відносин, архітектури, будівництва, екології, використання лісів, цивільного захисту та 
боротьби зі стихійним лихом, епідеміями: 

«за»    5 
       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 

 
ВИРІШИЛИ: За результатами вивчення і розгляду питання «Про внесення змін та доповнень 
до рішення ХХІХ сесії Дергачівської міської ради VIII скликання від 13 вересня 2022 № 3342-
9  “Про здійснення  публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного  стану”» 
рекомендувати внести це питання на розгляд пленарного засідання позачергової ХХХ сесії 
міської ради.  
 
 
7. СЛУХАЛИ:  Про оренду автомобіля MERCEDES-BENS 711D,  реєстраційний номер 

АХ2061ЕТ. 
 Доповідала: КУЧЕРЕНКО Світлана, секретар Дергачівської міської ради, яка 
запропонувала дати згоду на використання в оренду автомобіля MERCEDES-BENS 711D, 1992 
року випуску, реєстраційний номер АХ2061Е, VIN - код  WDB6693031N003570, колір синій, 
що на праві власності належить ФСП КУЛІШКІНІЙ Ірині. 
 
ВИСТУПИВ: ЛИЗЛОВ Костянтин, перший заступник Дергачівського  міського  голови, 
який дав роз’яснення  про  необхідність  даного  автомобіля для підвозу гуманітарної  
допомоги  у віддалені куточки Дергачівської міської територіальної громади. 
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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 VIII скликання з питань комунальної 

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

       «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»    4 

       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань земельних 

відносин, архітектури, будівництва, екології, використання лісів, цивільного захисту та 
боротьби зі стихійним лихом, епідеміями: 

«за»    5 
       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 

 
ВИРІШИЛИ: За результатами вивчення і розгляду питання «Про оренду автомобіля 
MERCEDES-BENS 711D,  реєстраційний номер АХ2061ЕТ» рекомендувати внести це 
питання на розгляд пленарного засідання позачергової ХХХ сесії міської ради.  
 
 
8. СЛУХАЛИ:  Про преміювання старост старостинських округів Дергачівської міської 

ради за  підсумками  роботи за  вересень-жовтень 2022 року.  
Доповідав: СТЕПАНЕНКО Володимир, головуючий на спільному засіданні постійних 

комісій Дергачівської міської ради VІІІ скликання, який запропонував погодити преміювання 
старост старостинських округів Дергачівської міської ради за підсумками роботи за вересень-
жовтень 2022 року:  

‒  ВАКУЛЕНКО Людмили Михайлівни, старости Козачолопанського 
старостинського округу, в розмірі 100 відсотків посадового окладу з урахуванням існуючих 
доплат і надбавок за фактично відпрацьований час в межах фонду преміювання та економії 
фонду оплати праці; 

‒  ІВАХНЕНКА Євгена Івановича, старости Слатинського старостинського 
округу, в розмірі 100 відсотків посадового окладу з урахуванням існуючих доплат і надбавок 
за фактично відпрацьований час в межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці; 

‒  КОЛОДОЧКИ Вікторії Вікторівни, старости Токарівського старостинського 
округу, в розмірі 100 відсотків посадового окладу з урахуванням існуючих доплат і надбавок 
за фактично відпрацьований час в межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці; 
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‒ М’ЯЧИКОВА Євгена Олеговича, старости Прудянського  старостинського округу, 

в розмірі 100 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 100 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 VIII скликання з питань комунальної 

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

       «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»    4 

       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань земельних 

відносин, архітектури, будівництва, екології, використання лісів, цивільного захисту та 
боротьби зі стихійним лихом, епідеміями: 

«за»    5 
       «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  вересень-
жовтень 2022 року» рекомендувати внести це питання на розгляд пленарного засідання 
позачергової ХХХ сесії міської ради.  
 
 

9. СЛУХАЛИ:  Про преміювання Дергачівського міського голови за підсумками 
роботи за  вересень-жовтень 2022 року. 

 Доповідав: СТЕПАНЕНКО Володимир, головуючий на спільному засіданні постійних 
комісій Дергачівської міської ради VІІІ скликання, який запропонував погодити преміювання 
Дергачівського міського голови ЗАДОРЕНКА Вячеслава Валентиновича за підсумками 
роботи за вересень-жовтень 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. 
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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 VIII скликання з питань комунальної 

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

       «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»    4 

       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 
ГОЛОСУВАЛИ: 
від постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань земельних 

відносин, архітектури, будівництва, екології, використання лісів, цивільного захисту та 
боротьби зі стихійним лихом, епідеміями: 

«за»    5 
       «проти»  немає  
       «утримались»  немає 
       «не голосували»  немає 

 
ВИРІШИЛИ: За результатами вивчення і розгляду питання «Про преміювання 
Дергачівського міського голови за підсумками роботи за  вересень-жовтень 2022 року» 
рекомендувати внести це питання на розгляд пленарного засідання позачергової ХХХ сесії 
міської ради.  
 
 
 
 

 
 

Головуючий на спільному засіданні постійних 
комісій Дергачівської міської ради VІІІ 
скликання  

 
 

Володимир СТЕПАНЕНКО  
 


