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СІЧЕНЬ 2014р.

Рік тараса Шевченка в україні
Указом Президента України 2014 рік оголошено роком Тараса
Шевченка в Україні.
Відповідний Указ Глава держави підписав з метою гідного відзначення 200-річного ювілею Кобзаря, підтримки заходів із
вивчення і популяризації його спадщини в Україні та за її межами.
У рамках реалізації завдань щодо належної підготовки до святкування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка у місті
заплановано проведення культурних заходів, а саме: творчі
учнівські конкурси, виставки спадщини Кобзаря, тематичні лекції, виставки у шкільних бібліотеках.
Так, учні загальноосвітніх навчальних закладів міста та району
залучаються до пошуку цікавих фактів з життя і творчості митця,
готують презентаційні проекти, проводяться брейн-ринги, вікторини серед знавців життя та творчості Кобзаря, літературні
читання, які супроводжуються костюмованими виступами, інсценуванням творів.
З нагоди відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка Дергачівська міська рада виготовила
календарі на 2014 рік. У них зібрані цитати з творів та віршів, які учні міських шкіл присвятили Кобзарю.

Вустами дергачівців
Пам’яті Т.Г.Шевченку
Його іще не знали,
В і н п р о с т о б у в Та р а с .
Коли усі ще спали,
Писав вірші про нас.
А жив він у неволі,
Боровся з панством злим.
З народом прагнув волі,
Хоч не вдалося їм.
А зараз він не просто
Хлопчина в бур’янах.
Його ім’я та вірші
Крилаті, наче птах.
Скидан Ярослав,
випускник гімназії №3

звіт міського голови
Відповідно до пункту 6 статті 42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні» звітую про роботу перед територіальною громадою за 2013 рік.
За рік, що минув, робота міської ради проводилася відповідно до чинного законодавства та
повноважень, якими наділена міська рада та її виконавчий комітет. Проведено 16 пленарних засідань ради, на яких розглянуто 723 питання та прийнято відповідні рішення. У міській раді працює 1
рада голів та 5 профільних комісій. Засідання комісій проводилися згідно положень, кожною комісією проведено не менше 11 засідань. На розгляд сесії виносилися уже узгоджені на засіданнях
постійних депутатських комісій проекти рішень.
Серед найважливіших питань, що були розглянуті міською радою: прийняття і виконання бюджету,
програми економічного,соціально та культурного
розвитку міста, інших цільових міських Програм
– (довгострокові – 10; річна –1), якими охоплено
майже всі питання життєдіяльності міста: Програма
соціально-економічного розвитку території Дергачівської міської ради на 2011-2015рр., Програма
охорони навколишнього природного середовища
Дергачівської міської ради на 2010-2014рр., Програма щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними
можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015рр. «Безбар’єрна Україна»,
Програма «Питна вода» Дергачівської міської ради
на 2007-2010рр. та на період до 2020р., Програма
реформування і розвитку житлово-комунального
господарства Дергачівської міської ради на 20112014рр., Програма розроблення, коригування
(оновлення) містобудівної документації населених пунктів Дергачівської міської ради на 20102014рр., Програма «Обдарованість» для дітей та
молоді на 2012-2015 роки, Програма «Почесний
громадянин м.Дергачі» на 2012-2015 роки, Програма охорони земель, освоєння малопродуктивних земель і угідь та розвитку лісопаркових зон на
території Дергачівської міської ради в 2013-2015
рр., Програма розвитку та збереження зелених зон
м. Дергачі на 2013-2015 рр., Програма проведення
громадських робіт на території Дергачівської міської ради на 2013 рік.
Виконавчим комітетом за відповідний період проведено 14 засідань та прийнято 225 рішень на виконання власних та делегованих повноважень, рішень міської ради, Постанов уряду, розпоряджень
районної державної адміністрації, рішень районної
ради з питань благоустрою міста, підготовки та
проведення опалювального сезону, роботи комунальних підприємств, дошкільних навчальних закладів та багато інших життєвоважливих питань.
При виконкомі міської ради створено та працю-

Зустріч міського голови з делегацією районної державної адміністрації та районної ради на чолі з
консультантом-інспектором відділу східних регіонів Управління з питань регіональної політики Головного управління з питань регіональної та кадрової політики Адміністрації Президента України
Олегом Шепетіним щодо будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу
ють 7 комісій.
За 2013 рік до ї міської ради надійшло 1008 звернень громадян, що на 5,8% менше у порівнянні з
2012 роком. На особистому прийомі у міського голови побувало 422 громадянина. Найчастіше зверталися малозахищені верстви населення (інваліди
загального захворювання, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші) – 820 громадян, ветерани праці і
пенсіонери – 200 громадян, інваліди та учасники війни, бойових дій, діти війни – 92 громадянина.
За характером основних питань, що порушували
громадяни за звітний період у зверненнях, найбільше звернень з питань аграрної політики та земельних відносин – 452 звернення; соціального захисту
– 190 звернень; комунального та дорожнього господарства, благоустрою – 167 звернень, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, житлової
політики тощо. Актуальними залишаються питання
комунального господарства, соціального захисту
населення, надання матеріальної допомоги.
Всі звернення, які надійшли на адресу Дергачівської міської ради, розглянуті по суті в межах компетенції міської ради у встановлені законодавством
терміни.
Надавалася допомога населенню в оформленні відповідних документів на одержання соціальних
допомог, пільг та субсидій. Так, за 2013 рік видано
4316 довідок про склад сім ї.
Здійснювалося представництво інтересів територіальної громади при розгляді цивільних, адміністративних та господарських судових справ. Загальна
кількість справ – 73.

Оформлялися орендні відносини користування земельними ділянками, у 2013 році укладено 14 нових договорів оренди землі, 7 договорів оренди подовжено, здійснено продаж 8 земельних ділянок,
кошти від продажу яких направлені на бюджет розвитку і на капітальні видатки утримання соціальнокультурної сфери м.Дергачі.
З метою вивчення проблемних питань життєдіяльності міста проведено 17 зустрічей з головами вуличних та будинкових комітетів, 37 виїздів
міського голови, заступників міського голови та
спеціалістів міської ради до жителів міста з питань
земельних відносин, вивезення твердих побутових
відходів, створення ОСББ, стану доріг, освітлення
вулиць, обмеження руху автотранспорту, добросусідських відносин.
У зверненнях громадян з питань роботи житловокомунального господарства піднімалися питання:
ремонтів покрівлі, відновлення роботи ліфтів, підтоплення підвалів, благоустрою прилеглої до будинку
території, якості питної води, тарифів на житловокомунальні послуги, освітлення вулиць в нічний час
та інші.
Житлово-комунальне господарство – це важлива галузь, яка забезпечує населення, підприємства та організації необхідними житловокомунальними послугами, суттєво впливає на
розвиток економічних взаємовідносин.
Враховуючи специфіку житлово-комунального господарства та системи його управління, протягом
року проводилася роз’яснювальна робота серед
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населення щодо необхідності створення структур
самоуправління житловим фондом (по типу ОСББ).
На сьогоднішній день у місті функціонує об’єднання
співвласників багатоквартирних будинків «Дергачівське». У червні минулого року через банкрутство
було ліквідовано КП «Дергачівський комунальник»,
функції якого почало виконувати новостворене комунальне підприємство «Дергачікомунсервіс». У
своїх попередніх звітах у газеті та на зустрічах безпосередньо з головами вуличних та будинкових
комітетів, представниками територіальної громади
я акцентував увагу на тому, що підприємство нове,
але, на жаль, сфера його обслуговування застаріла, тому, можливо, не яскраво видно щоденну клопітку роботу працівників підприємства. Колектив
налічує 68 робітників, очолює підприємство – Гринишак Іван Михайлович, який налагоджує чітку систему роботу по вирішенню нагальних питань. Перш
за все, це виявляється і в цілодобовому режимі
роботи оперативних бригад і співпраці з населенням по укладанню договірних відносин на наданню
різноманітних послуг. За пів року роботи підприємством проведено 5 зустрічей з головами вуличних комітетів 71 вулиці міста. Мешканці дванадцяти
вулиць самостійно заключили договори на вивезення твердих побутових відходів, що складає 466
абонентів. Також на комунальні послуги укладено
109 договорів з суб’єктами господарювання різних видів підприємницької діяльності, 26 договорів
- з бюджетними організаціями. Та основним видом
діяльності комунального підприємства є надання
послуг мешканцям багатоквартирних будинків. Це
– 1529 абонентів, на жаль, 392 абоненти ще не заключили договори, що суттєво впливає на якість
надання послуг окремим будинкам та під’їздам, а
ще – на виплату заробітної плати працівникам комунального підприємства. Тож вкотре звертаюсь
до всіх мешканців багатоквартирних будинків та
приватного сектору, які отримують послуги від комунального підприємства, невідкладно врегулювати договірні відносини, надати необхідні документи
та стабільно і своєчасно сплачувати за отримані комунальні послуги та квартплату.
Всього у 2013 році Дергачівською міською радою
було профінансовано роботи із благоустрою КП
«Дергачівський комунальник», а з червня - КП «Дергачікомунсервіс» на суму 924,8 тис.грн. Але питання фінансування залишається актуальним, оскільки
будь-якої фінансової підтримки не може вистачити
не тільки на розвиток сфери, але й на оновлення,
модернізацію та утримання діючих потужностей в
працездатному стані, а також санітарної очистки
та водовідведення. Необхідна державна підтримка. На жаль, процес демонополізації житловокомунальної сфери є традиційно дуже малопривабливим і для стороннього інвестування суб’єктів
господарювання. Разом із тим підприємство не
стоїть на місці і безперебійно виконує покладені на
нього функції. Так, разом із плановими роботами та
роботами по підготовці міського господарства до
осінньо-зимового періоду, вирішення аварійних ситуацій у минулому році здійснено такі заходи:
Для безперебійної роботи свердловин комунального господарства придбано насоси на суму 63,3
тис.грн.
Придбано 150 метрів пластикової труби для поточних ремонтів водогонів.
Придбано і встановлено 12 комплектів запасних
частин для гідрантів міста; проведено ремонт колодязів з поточним ремонтом гідрантів по вул. 1 Травня, вул.Петровського/Калініна, вул. Кооперативній,
вул.Петровського/Леніна, вул.Петровського/пров.
Шкільному; поточний ремонт каналізаційних колодязів по вул.Садовій, 10-Д, вул.Садовій/пров.Заводському, по вул.Центральній.
Прибрано підвальні приміщення та технічний поверх горища у житловому будинку 10-В по вул.Садовій.
Виконано ремонт оголовків димовентиляційних каналів у житлових будинках по вул. Центральна, 5, 1,
10, 12, 13; технічне обстеження димовентиляційних
каналів будинків житлового фонду по вул.Садовій,
вул.Центральній, вул.Петровського, вул.Суворова,
вул.23 Серпня, в-ду Сосновому.
Здійснено капітальний ремонт внутрішніх будинкових мереж водопостачання у житловому будинку по вул.Садова, 10-Б (4 під’їзд – два стояки, 5
під’їзд - один стояк). Також замінено водопровід по
вул.Садовій, 10-Ж, 10-К.
Виконано промивку стічних водогонів у житлових
будинках 10-А, 10-Б, 10-Д по вул.Садовій, центрального стічного водогону по вул.Центральній.
Виконано поточний ремонт системи опалення бу-

Ð³äíå Ì²ÑÒÎ
динку 10-К, 10-Д по вул.Садовій, водовідведення –
буд. 10-Ж вул.Садової. У будинку 10-Є вул.Садової
замінено 10 метрів труби тепломережі.
Здійснено позапланові роботи по очистці водовідведення в житловому масиві по вул.Центральній.
Проведено роботи з благоустрою прибудинкової
території – підсипка щебенем – по вул. Центральній, 1 та Центральній, 13.
Частково замінено аварійні труби водогону та каналізації по обслуговуванню будинку по вул. Центральній, 1; спільно з мешканцями вул. Центральної, 13 здійснено заміну аварійної труби водогону
та водовідведення до будинку, у другому під’їзді
поквартирно замінено аварійну трубу водогону, замінено водогінні стояки у квартирах. У будинку 10-Г
по вул.Садовій замінено частину труби водовідведення.
Виконані роботи по ремонту каналізаційної мережі
в будинку по вул.Степова, 45, спільно з мешканцями цього будинку проведено ремонт водогону з заміною 25 метрів пластикових труб. Капітально відремонтовано задвижки по вул.Степовій, 45-45А.
У третьому під’їзді будинку 10-Б по вул.Садова відремонтовано і замінено каналізаційну трубу.
Проведено ремонтні роботи на каналізаційнонасосній станцій по вул.50 років ВЛКСМ: замінено
в’їзні ворота; зрізано аварійні дерева; прочищено
збірні каналізаційні стоки; встановлено другий насос; виконано косметичний ремонт приміщень;
встановлено дві спеціальні ловушки.
У структурі мереж централізованого водопостачання замінено 2 насоса на ВНС по вул.Садовій.
Капітально відремонтовано два резервних глибоководних насоса.
Виконано роботи на водонасосній станції № 1 по
вул.Петровського: відремонтовано резервуар, замінено задвижки та водорозподільчий вузол, запірну арматуру, проведено чистку відстійника каналізаційних стоків, ремонт та встановлення насосу для
перекачки стоків, пофарбовано труби водогону,
зроблено косметичний ремонт виробничого приміщення та в’їзних воріт, знесено аварійні дерева.
Частково проведено заміну зношених труб на ВНС
№4 по вул.Лозівській.
Також зроблено частковий ремонт насосної на ВНС
по вул.Артема. Замінено водопровід по вул. Артема.
У мережі централізованого водовідведення проведено прочистку проблемних дільниць каналізаційних систем загальною довжиною 3 км по вул. Центральній, вул.Садовій, вул. Петровського.
Частково замінено зношену трубу по вул.Центральній. Виконано роботи по заміні ділянок зношених
труб на пластикові по вул.Садовій 10-Г, 10-Д.
В адміністративних приміщеннях комунального підприємства проведено реконструкцію тепломережі,
топочної, завезено дрова для опалення.
Для працівників комунального підприємства «Дергачікомунсервіс» придбано гумове взуття від колективу підприємства «РЕАЛ ПАКС» (спонсорська
допомога). Оновлено парк спеціальної техніки: придбано екскаватор, АС-діжки, капітально відремонтовано двигун контейнеровоза, на всій спецтехніці
замінено автомобільні шини, проведено капітальний ремонт двох вантажних автомобілів та трактору. На сьогодні вся техніка КП у робочому стані.
З метою посилення протипожежної безпеки користування газовим устаткуванням та експлуатації газових мереж об’єктів житлового фонду здійснено
капітальний ремонт щитової електрошафи у житловому будинку 10-Б по вул.Садова.
Проведено підготовку дозвільної документації, повірку приладів обліку витрат газу та контролю експлуатації газового устаткування котелень Дергачівської міської ради, працюючих на газовому паливі.
Проведено косметичний ремонт фасаду будівлі комунальної власності на площі Перемоги.
Виконаний капітальний ремонт приміщення
фельдшерсько-акушерського пункту по вул. 23
Серпня; поточний ремонт житлового будинку по
вул. Петровського,178; надано приміщення та здійснено ремонт п’яти робочих місць дільничних інспекторів міліції по вул.1 Травня.
Проведено ремонт за заявками мешканців окремих
ділянок м’якої покрівлі у будинку № 178 по вул.Петровського. Відремонтовано ділянку покрівлі над
кв.9 у будинку 176-Б по вул.Петровського.
Проведено роботи по ремонту покрівель до входів
у підвальні приміщення, встановлено каналізаційні
люки в підвальних приміщеннях будинку 10-Д по
вул.Садовій. Ремонт покриття над під’їздами по
вул.Садовій, 10-Б, 10-В.
Найскладнішим для вирішення в роботі КП «Дергачікомунсервіс» було і залишається питання ремонту
покрівель, підвальних приміщень багатоповерхових
будинків. З метою вирішення даної проблеми ви-

конавчим комітетом міської ради та КП «Дергачікомунсервіс» вивчається питання диференційованого
підходу до ремонту покрівель по кожному будинку
окремо, зокрема, залучення коштів населення на
проведення ремонтів. Треба зазначити, що заборгованість населення за утримання будинків та
прибудинкової території складала на кінець року
129,19 тис.грн. ( з урахуванням поточної заборгованості 107,27 тис.грн.), кошти з яких згідно розрахунків по встановлених тарифах, можна було б використати на ремонт покрівель. Так, комунальним
підприємством за рік подано п’ять позовів до суду
щодо боржників за квартплату. Вкрай складним для
вирішення є питання утримання ліфтового господарства багатоквартирних будинків міста Дергачі.
Згідно існуючого законодавства термін експлуатації ліфтів без капітальних ремонтів та заміни - 25
років. Всього експлуатуються і обслуговуються 18
ліфтів. У 2013 році проведено обстеження та капітальний ремонт 5 ліфтів, на сьогодні термінового
обстеження потребують 13 ліфтів.
Проведено капітальний ремонт пам’ятників визволителям Дергачів у роки Великої Вітчизняної війни
по вул.1 Травня та вул.Ворошилова, косметичний
ремонт на ще тринадцяти братських могилах, розташованих на території Дергачівської міської ради.
Напередодні нового 2013-2014 навчального року у
трьох дошкільних навчальних закладах міста та НВК
№1 проведено ряд ремонтних робіт: підготовка
контрольно-вимірювальних приладів для відправлення на держповірку; проведення переатестації
операторів газових котелень; проведення гідравлічних випробувань систем опалення пробним тиском.
За рахунок коштів місцевого бюджету проведено
ремонт шахтних колодязів загального призначення, упорядкування відкритих джерел питної води,
збирання, перевезення, зберігання, оброблення,
видалення, знешкодження і захоронення твердих
побутових відходів. Відремонтовано 20 контейнерів для збирання ТПВ та ще придбано 10 нових.
На цвинтарі міста було завезено пісок, підготовлено суміш для підсипання вулиць в зимовий період в
кількості 60 тонн.
За звітний період було збільшено кількість зелених насаджень. Проведена робота по озелененню
своїх територій підприємствами, установами та
організаціями міста. Проводилися роботи по видаленню аварійних та сухостійних дерев, які досягли
вікової межі. Здійснювалися заходи по обрізці дерев з метою їх омолодження та формування крони.
Проводилися роботи з благоустрою всіх паркових
зон міста, закуповувались розсада квітів, декоративних кущів.
Традиційно пройшов конкурс «Місто найкращого
благоустрою». У номінації «Найкраща прибудинкова територія» було нагороджено 225 дергачівців.
На території Дергачівської міської ради розміщено
25 діючих автопавільйонів. 11 знаходяться безпосередньо на балансі у міської ради, 12 розміщені у
співпраці з фізичними особами-підприємцями біля
об’єктів благоустрою комерційного призначення, 3
– міжрайонного значення.
Відповідальні працівники з благоустрою щодня
здійснюють їх обхід та проводять роботи щодо
утримання в належному санітарному стані зупинок
та дощок оголошення.
Проведена робота по ремонту існуючих та встановленню нових дитячих ігрових майданчиків. Встановлено 2 нових ігрових майданчика (с.Семенівка,
с.Шовкопляси). Відремонтовано дитячі майданчики по вул.Садова,10-Є, у парку відпочинку по вул.
50 років ВЛКСМ, у центрі міста, по вул.Центральній, 11-Г. Встановлено європаркан на дитячому
майданчику по вул.Центральній, 11-Б, завезено пісок на всі дитячі майданчики міста та ДНЗ. На горі
Січ оновлено пам’ятний знак (замінено пам’ятний
хрест та огорожу).
Проведено чотири суботника за участю дорослих
жителів міста, дітей, депутатів та працівників міської
ради. Особлива подяка за підготовку та благоустрій
прилеглої до майданчиків території працівникам
комунальних підприємств «Дергачікомунсервіс» та
«Дергачівська міська ритуальна служба»; за постійний благоустрій прилеглої до закладу території та
міського парку відпочинку - учнівському та вчительському колективам Дергачівської гімназії №3; за
благоустрій прилеглої території та упорядкування
фруктового саду - учням та вчителям Дергачівського НВК «ЗШ-ДЗ»; за систематичну допомогу в благоустрої міста - працівникам територіального центру. Серед питань благоустрою, які постійно були в
центрі уваги міської ради та її виконавчого комітету
були питання утримання кладовищ, покіс трави на
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узбіччях центральних вулиць, вапнування дерев та
бордюрів, вивезення твердих побутових відходів.
Враховуючи необхідність покращення зовнішнього освітлення в 2013 році виконані роботи по
поточному ремонту мереж по вул. Петровського,
вул.Ворошилова, вул.Калініна, вул.Радянської,
вул.Центральної, вул.Залізничної. На сьогодні ми
маємо за результатами спільної з мешканцями
роботи оновлене вуличне освітлення на 63 вулицях міста. Так, у 2013 році було відновлено освітлення на 8 вулицях міста: пров.Заводському, вул.
Червоного Міліціонера, пров.Петровського, пров.
Озерному, пров. Будьонного, вул.Матюшенка, вул.
Чкалова, пров.Громадянському, вул.Петровського
на відрізку від вокзалу до торгового центру «ЧудоМаркет». За заявками голів вуличних комітетів
здійснювалася заміна електричних ламп. З метою
економії електричної енергії постійно тривала й
триває робота по заміні ламп вуличного освітлення
на енергозберігаючі. З міського бюджету протягом
року здійснювалося фінансування на утримання
мережі зовнішнього освітлення, придбання матеріалів, монтажні роботи, оплату за електроенергію,
спожиту ДНЗ.
На утримання доріг впродовж 2013 року за рахунок
коштів місцевого бюджету і за рахунок коштів бюджету розвитку проведено роботи по капітальному
ремонту доріг міста на суму 1813,2 тис. грн , в тому
числі вулиці: вул.1 Травня, ділянку дороги по вул.
Леніна, вул.Світлофорна, ділянку дороги по вул.
Комсомольська, вул.Революції, вул.Садова, пров.
Єрмішина, вул.Залізнична, вул.Центральна, ділянку дороги по вул.Лозівській; провулків: Світлофорний, Крупської. Здійснено поточний ремонт доріг
пров.30 років ВЛКСМ, частину дороги по пров.Чкалова. Проведено ямковий ремонт вул.Ворошилова,
вул.Матющенка, вул.Червоного Міліціонера, пров.
Єрмішина, вул. 1 Травня на відрізку розташування
храму Різдва Богородиці, вул.Будьонного. Підсипано доменним шлаком вул.Садову на відрізку від
перехрестя з вул.50 років ВЛКСМ до перехрестя з
вул.Революції. Підсипано щебенем вул.Куйбишева, в-д.Чайковського, вул.Жовтневу, відрізок дороги вздовж залізничної колії від вул.Потьомкіна до
пров.Чкалова; відрізок дороги на житловому масиві
вул.Центральної до приватних гаражів. Підсипано
відрізок об’їзної дороги під залізничною колією та
вздовж колії по пров.Залізничному, спільно з мешканцями підсипано вул.Нагорну. Прогрейдовано
вул.Піонерську, прогрейдовано та підсипано доменним шлаком під’їзд до криниці по вул.Горького. Проведено ремонт тротуарної доріжки по вул.
Петровського. За рахунок субвенції з обласного
бюджету проведено капітальний ремонт відрізку
об’їзної дороги під залізничною колією при в’їзді в
місто.
Здійснено ремонт кладок по вул.Короленка. За заявкою мешканців по вул.Чапаєва облаштовано місце відпочинку - встановлено лаву. Для зручності
пішоходів обладнано поручнями підйом на відрізку
вул.Садової та вул.Революції, відремонтовано пішохідні кладки, що сполучають центр міста та вул.
Сербіна. Щебенем підсипано під’їзд до криниці по
вул.Шевченка. Спільно з КП «Дергачівська міська
ритуальна служба» виконано ремонт кладок через
р.Лопань та благоустрій прилеглої території (підсипка щебенем, покіс трави) у напрямку до Рудичівської криниці.
Облаштовано елементами благоустрою прибудинкову територію 4 під’їзду буд. 10-В вул.Садова - спеціальним та допоміжним засобами для користування інвалідів та людей похилого віку. За адресою пл.
Перемоги, 22 в будівлі Дергачівської міської ради,
де знаходяться Дергачівська міжрайонна виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Головне управління статистки в Харківській області, при вході було
встановлено кнопку дзвінка, завдяки чому люди з
обмеженими можливостями можуть звернутися з
будь-яких питань до вищезазначених організацій.
У 2013 році здійснювалися заходи Програми проведення громадських робіт на території Дергачівської
міської ради шляхом укладання відповідних договорів з Дергачівським районним центром зайнятості.
Так, у 2013 році створено 57 тимчасових робочих
місць для проведення громадських робіт. Фінансування організації громадських робіт здійснюється
за рахунок асигнувань передбачених у бюджеті ради
та за рахунок коштів Фонду загальнообов‘язкового
державного соціального страхування України на
випадок безробіття. За 2013 рік на громадські роботи було прийнято 69 чоловік, які відпрацювали
175дн.(1168 год.), по яким загальні витрати склали
20588,61 грн.(за рахунок місцевого бюджету 50%,

та за рахунок Фонду 50%).
Відповідно до ст.5 Закону України «Про природні
монополії», ст.39 Закону України «Про здійснення
державних закупівель» (зі змінами та доповненнями) , Замовником - Дергачівською міською радою
виконано закупівлю енергоносіїв (тепла, газу, електроенергії) у підприємств-монополістів на конкурсних засадах по процедурі у одного виконавця.
На виконання основних принципів державної
регуляторної політики, передбачених Законом
України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності»,
Дергачівською міською радою постійно проводиться робота, спрямована на поліпшення умов для
розвитку господарської діяльності, а також на регулювання господарських відносин між міською громадою та суб’єктами господарювання.
Протягом звітного періоду розробка регуляторних
актів здійснювалась відповідно до плану діяльності
з підготовки проектів регуляторних актів Дергачівської міської ради та її виконавчого комітету на 2013
рік. При необхідності вносились відповідні зміни та
доповнення до даного плану. Всього за 2013 рік
прийнято 9 регуляторних актів, серед них:
рішення Дергачівської міської ради – 8:
- «Про затвердження ставок земельного податку на
земельні ділянки різного функціонального використання по Дергачівській міській раді (земельні ділянки, де грошову оцінку проведено)»;
- «Про затвердження ставок земельного податку по
Дергачівській міській раді (на земельні ділянки, де
грошову оцінку не проведено)»;
- «Про затвердження розміру орендної плати за
землю на території Дергачівської міської ради»;
- «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних
та міських святкових, урочистих масових заходів,
розважально-відпочинкових заходів та здійснення
сезонної торгівлі на території Дергачівської міської
ради»;
- «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Дергачівської міської
ради в новій редакції»;
- «Про затвердження Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності комунального
майна в новій редакції»;
- «Про затвердження переліку та вартості платних
послуг, чкі надаються КП «Центр зовнішньої реклами» на території Дергачівської міської ради»;
- «Про встановлення ставок податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки на території
Дергачівської міської ради у новій редакції»;
рішення виконавчого комітету Дергачівської міської
ради – 1:
- «Про затвердження калькуляції вартості однієї
нормо-години на роботи, які виконує комунальне
підприємство технічної інвентаризації «Інвенрос»
для юридичних і фізичних осіб».
У звітному році внесені зміни до 3-х діючих регуляторних актів, а саме:
- «Про внесення змін до рішення № 43 ХХХV сесії VI
скликання Дергачівської міської ради «Про затвердження Порядку визначення розміру плати за користуванням місцями, які перебувають у державній
та комунальній власності та надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами для розташування
спеціальних конструкцій на території Дергачівської
міської ради» від 30.11.2012 року»;
- «Про внесення змін в додаток № 2 до рішення №
11 V сесії VI скликання Дергачівської міської ради

«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок» від 26 січня 2011
року (зі змінами)»;
- «Про внесення змін до рішення № 10 V сесії VI
скликання Дергачівської міської ради «Про затвердження Порядку продажу земельних ділянок або
прав на них на підставі цивільно-правових договорів по Дергачівській міській раді» від 26.01.2011
року (зі змінами)»;
Протягом 2013 року 8 регуляторних актів було визнано такими, що втратили чинність у зв’язку з розробленням і прийняттям 5 нових та через закінчення визначених строків дії 3 актів.
До проектів регуляторних актів розробником готувалися аналізи регуляторного впливу, які разом з
проектами регуляторних актів оприлюднювались
шляхом розміщення в газеті «Рідне місто», на сайті
районної ради, а також на інформаційному стенді
Дергачівської міської ради.
Протягом звітного періоду розробниками регуляторних актів виконавчого комітету і міської ради
було проведено 26 відстежень результативності
прийнятих рішень: 14 – базових, 11 повторних та 1
періодичне, звіти про відстеження оприлюднені на
інформаційному стенді Дергачівської міської ради.
Станом на 31.12.2013 року нараховується 41 діючий регуляторний акт, прийнятий Дергачівською
міською радою та її виконавчим комітетом.
Спільна співпраця міської ради та територіальної
громади з питань розробки та прийняття регуляторних актів сприяє розвитку господарських відносин у
місті, спрямованих на поповнення дохідної частини
міського бюджету.
Важливим для територіальної громади стало прийняття рішення «Про актуалізацію наявних Генеральних планів населених пунктів Дергачівської
міської ради». А саме актуалізувати наявні генеральні плани населених пунктів Дергачівської міської ради: м.Дергачі та с.Шовкопляси.
Освіта. З 01 січня 2013 року продовжувася виплата стипендій обдарованим учням. Це були учні: Данілова Анастасія, учениця 4 класу Дергачівського
НВК №1; Кіяшко Дмитро, учень 11 класу Дергачівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний заклад»; Аксьонова Ангеліна, учениця
11-Б класу Дергачівського ліцею №2; Шатун Олег,
учень 11-А класу Дергачівської гімназії №3.
Продовжили естафету з вересня 2013 року та отримують учнівські стипендії у теперішній час: Малець
В’ячеслав Дмитрович, учень 4 класу Дергачівського
навчально-виховного комплексу №1; Зіньківський
Олександр Олександрович, учень 10-Б класу Дергачівського ліцею №2; Косова Анна Сергіївна, учениця 11 класу Дергачівського навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний заклад»; Короткий Дмитро Вікторович,
учень 8-А класу Дергачівської гімназії №3.Загальна
сума витрат за 2013 рік на виплату стипендій склала
4800,00 грн. На честь обдарованої юні міста –медалістів 2013 року встановлено Алею випускників
по вул.Петровського «Гордість міста», проведено
міський випускний бал. 179 випускникам дошкільних навчальних закладів Дергачів вручено шкільні набори з канцелярським приладдям. З нагоди
свята «Останнього дзвоника» надано подарунки
навчальним закладам Дергачів. Виділено додаткові кошти для оздоровлення дітлахів у пришкільних
таборах. Новорічні подарунки отримали малята чоПродовження на стор.4

У турнірі з футзалу «Новорічний кубок» серед ветеранів Дергчівського та Харківського районів.
Дергачівську команду представляли футболісти: Котиш В., Юрченко Ю., Медвідь С., Шуляк
В., Мриль В., Єгоров А., Мірошніченко А., Подкуйко А., Кожушенко А. До фіналу змагань вийшли три команди – м.Дергачі, Харківського району та с.Безруки. У результаті всі три команди
набрали однакову кількість очок. Переможця визначали за різницею забитих та пропущених
м’ячів. У підсумку дергачівська команда стала срібним призером змагань.
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Продовження. Початок на стор.1
тирьох ДНЗ міста, діти із сімей пільгового контингенту. Тридцять новорічних подарунків відвезено
до Дитячого будинку в смт.Золочів. Неодноразово
надавалась допомога дітям-сиротам продуктами
харчування та квитками до виїзного цирку.
Звання «Почесний громадянин міста Дергачі»
визначається відповідно до програми та присвоюється мешканцям міста Дергачі, району, області
та громадянам інших країн, які зробили вагомий
внесок у соціально-економічний розвиток міста
Дергачі, виховання, освіту та охорону здоров’я дітей, піднесення авторитету населеного пункту, як
на державному, так і на місцевому, районному,
міжнародному рівнях та в знак великої поваги до
їх політичної й громадської діяльності; громадянам
України за видатні подвиги у Великій Вітчизняній
війні 1941 -1945 рр. У 2013 році звання «Почесний
громадянин м.Дергачі» було присвоєно двом ветеранам Великої Вітчизняної війни, учасникам бойових дій: Михайловському Петру Яковичу, Шуліці
Івану Семеновичу.
Значна робота виконавчим комітетом проводилася по соціальному захисту населення
міста. Протягом року з міського бюджету надано
матеріальної допомоги по особистих зверненнях
громадян – 54,8 тис. грн.; на поховання окремих
категорій громадян – 3,6 тис. грн. Організовувалися заходи для міської організації ветеранів
України, воїнів-афганців, чорнобильців. Надавалася адресна допомога продуктовими наборами
116 одиноким громадянам похилого віку, які знаходяться на обліку в територіальному центрі соціального обслуговування. Людям похилого віку,
інвалідам дитинства, мешканцям, які постраждали
від пожеж у власних домоволодінням, надавалася
допомога будівельними матеріалами для ремонту
будинків. Завезено дрова людям похилого віку, що
користуються пічним опаленням.

В місті спільно з районним Будинком культури створено необхідні умови для реалізації
творчих ініціатив як для дітей та молоді, так і
для дорослого населення, ветеранів. Проведено ряд заходів, спортивних змагань, акцій, місячників, фестивалів, конкурсів. На проведення
культурно-масових та спортивних заходів у 2013
році з бюджету освоєно 214,5 тис. грн. Надавалась
спонсорська допомога міській футбольній команді
ФК «Дергачі». Проведено турнір по дзюдо на Кубок
міського голови. Надана допомога продуктовими наборами учням Дергачівського НВК «ЗШ-ДЗ»
для участі у Всеукраїнському фестивалі «Нащадки
козацької слави». Усі культурні та спортивно - масові заходи широко висвітлені в засобах масової
інформації.
З нагоди професійних свят за зверненнями трудових колективів відзначалися кращі за професією.
Організовувалися вітання художніх колективів Будинку культури під час звітних концертів.
Особлива увага приділяється ветеранам
Великої Вітчизняної війни-учасникам бойових
дій. У 2013 році до Дня Перемоги, Дня визволення
міста від фашистських загарбників, Дня визволення України, Великодня, Дня скорботи, особистих
ювілейних дат надавалися продовольчі пакунки та
подарунки. Відвідувачам територіального центру
соціального обслуговування населення надано
харчові набори з нагоди Великодня, свята «Вокальні переспіви», проведено дні організованого
дозвілля.
Майже 58,6% загального фонду міського бюджету, а це 7604.2 тис.грн., у 2013 році використано
на утримання дошкільних навчальних закладів
та навчально-виховного комплексу. Незважаючи на недостатнє державне фінансування, Дергачівська міська рада виділила кошти на виплату
57-ї статті – винагороду працівникам ДНЗ у розмірі
25% посадового окладу. За рахунок спеціального
фонду міського бюджету придбано для НВК №1

комп’ютерну техніку та встановлено європаркан
навколо території закладу; для малят ДНЗ «Лелеченька» придбано 20 дитячих ліжок. У співпраці з
батьківськими комітетами частково замінено вікна
у дошкільних навчальних закладах.
Невід’ємною складовою економіки міста є
розвиток сфери торгівлі. Торговельна мережа
нашого міста нараховує : 33 магазини та кіоски по
реалізації продуктів харчування, 57 - по реалізації
непродовольчих товарів, 27 закладів ресторанного
господарства та 13 аптек. На підтримку розвитку
малого приватного бізнесу у 2013 році розміщено
5 тимчасових споруд комерційного призначення,
всього по місту працює 19 павільйонів та кіосків з
продажу товарів повсякденного попиту та продуктів харчування
Через газету «Рідне місто» проводилася
інформаційно-просвітницька робота серед мешканців міста. Крім того, на особистому прийомі та
за телефоном спеціалістами міської ради надавалася безоплатна первинна допомога. Регулярно
здійснювався прийом громадян депутатами міської ради. Загальними зусиллями ми намагалися
вирішувати всі побажання та звернення мешканців, а ще завдячуючи співпраці з територіальною
громадою, ми маємо чіткі плани на майбутнє по
вирішенню нагальних питань сьогодення.
Слова вдячності адресую територіальній громаді міста за розуміння та підтримку, складаючись з різних категорій населення, маючи
кожен свої потреби та можливості, погляди
і думки, у нас є те, що нас об’єднує – ми всі
живемо в одному місті. Міська рада та її виконавчий комітет запевняють, що прикладали і
прикладатимуть максимум зусиль у щоденній
роботі на збереження комфортних умов життя
і різних можливостей для всебічного розвитку
кожного громадянина міста.
Дергачівський міський голова О.Лисицький

За покликом душі змінив залізничну форму на міліцейську
Простий дергачівський хлопець поставив собі за мету стати правоохоронцем і його бажання все-таки здійснилось. Ще з дитинства
Артем Скрипинець мріяв працювати в міліції. Він з захопленням переглядав фільми про роботу оперативників, які затримують злочинців; дільничних, яких поважають люди за турботу і захист. Батьки ж Артема хотіли, щоб син продовжив династію залізничників.
Закінчуючи навчання у Дергачівській середній школі Артем умовив матір дати йому дозвіл вступити до юридичного ліцею Університету внутрішніх справ. Рідні гадали, що життя у казармі змінить бажання сина стати міліціонером, але хлопець лише більше впевнювався у правильності свого вибору. Поважаючи думку батька, Артемові довелося відмовитися від своєї мрії. У 2004 році він вступив
до Української державної академії залізничного транспорту. Хлопець тішився хоча б тим, що в 2008 році отримав військове звання
“молодший лейтенант”, закінчивши кафедру підготовки офіцерів запасу НТУ “ХПІ”. У 2009 отримав вищу освіту за спеціальністю “організація та управління процесами перевезень на транспорті”. Під час навчання у вищому навчальному закладі та після його закінчення, працюючи провідником поїзду, Артем Віталійович продовжував мріяти про роботу в міліції, бо неодноразово, зіштовхуючись
з порушеннями громадського порядку з боку пасажирів залізничного транспорту, впевнювався в тому, що зможе допомагати людям
встановлювати безконфліктні, справедливі взаємостосунки та захищати ображених громадян. Вже тоді він твердо вирішив змінити
свій шлях в житті та вступити до лав органів внутрішніх справ України.
Нарешті у 2009 році мрія Артема Скрипинця здійснилась. Прибувши з рейсу, відразу з поїзду чоловік вирушив на співбесіду до міліцейського управління. Він
подав заяву на вступ до ОВС, щоб працювати у рідному Дергачівському райвідділі міліції. Пройшовши початкову підготовку працівників міліції у м. Запоріжжя,
лейтенант міліції Артем Віталійович Скрипинець приступив до виконання службових обов’язків дільничного інспектора міліції, обслуговуючи територію Черкасько- Лозівської та Русько- Лозівської селищних рад. Пропрацювавши рік на посаді дільничного, Артем Віталійович зарекомендував себе з позитивного
боку, здобув повагу серед керівництва, колег та громадян. Його показники службової діяльності були достатньо високими, особливо у напрямку профілактики
та розкриття правопорушень і злочинів стосовно громадян ромської національності. Притаманні дільничному інспектору Скрипинцю якості особистості, а
саме: врівноваженість, цілеспрямованість, відповідальність, ретельність в роботі, уважне ставлення до інших, почуття справедливості та вміння співчувати,
були відмічені керівництвом підрозділу.
«Мені запропонували перейти в іншу службу, специфіка якої була дещо інакшою, але передбачала перспективи службового росту, і я з задоволенням погодився, - розповідає Артем Віталійович. Так, у березні 2011 року я був призначений на посаду інспектора з міграційного контролю СГІРФО Дергачівського
РВ ГУМВС України в Харківській області та отримав чергове спецзвання старший лейтенант міліції. За час перебування на вищевказаній посаді мною було
виявлено 20 нелегальних мігрантів, видворено за межі України 22 нелегальних мігранти, з яких 4 у примусовому порядку, складено 85 адміністративних
протоколів, а саме: за порушення правил перебування іноземців на території України, порушення службовими особами встановлених правил контролю за
перебуванням на території України іноземців, порушення правил надання житла іноземцям. Тобто робота, якою я займався, мені подобалася, я непогано з нею
вправлявся». Необхідно зазначити, що у 2011 році Артем Скрипинець переміг у конкурсі кращий за професією. У 2012 відбулися кадрові реформи у паспортній службі і старшому лейтенанту міліції Артему Скрипенцю довелося перевестись з Дергачівського РВ до ГУМВС в області на посаду інспектора міграційного
контролю. Недовго йому довелося працювати на вказаній посаді, знов скорочення штатів і він повернувся до рідного райвідділу, обравши одну з запропонованих посад. До душі припала робота з особовим складом. У лютому цього року 27-річний старший лейтенант міліції був призначений на посаду старшого інспектора професійної підготовки сектору кадрового забезпечення Дергачівського РВ. Тепер він працює над підвищенням рівня професійної підготовки
особового складу, тренує працівників райвідділу в тирі, проводить спортивні заняття та лекції зі службової підготовки, що стосуються правил поводження з
табельною вогнепальною зброєю, заходів безпеки, яких повинні дотримуватись міліціонери в екстремальних ситуаціях службової діяльності. Також він особисто готує членів спортивної команди Дергачівського РВ, які беруть участь у змаганнях, що проводяться на базі Навчального центру Головного управління.
Необхідно зазначити, що команда, яку готував Артем Віталійович зайняла 3 місце у спартакіаді 2013 року, а саме: виборола бронзову нагороду. Екскурсії для
школярів, які проводяться у навчальному центрі професійної та вогневої підготовки Дергачівського РВ, також постійно організовує Артем. «Мені подобається
спілкуватись з дітьми,- зазначив Артем Скрипинець. Я розповідаю їм цікаві та пізнавальні історії з міліцейського життя і намагаюсь показати учням позитивні
моменти міліцейської служби, щоб у майбутньому хтось з них за власним бажанням міг обрати професію правоохоронця, як це свого часу вдалося мені».
Артем Скрипинець це освічений і відповідальний працівник, порядна, добра людина. Він знає, чого хоче досягти, і не боїться змінювати свою долю. “Можна
з впевненістю сказати, що у нього попереду нові професійні вершини, які обов’язково йому підкоряться”, - добрим словом відгукнувся про свого підлеглого
заступник начальника РВ підполковник міліції Віталій Ганчев. Сам Артем Віталійович вважає, що його професійний шлях складається вдало, він займається
улюбленою справою. На його думку, успішна діяльність правоохоронця залежить не тільки від поважного ставлення колег та громадян, а й від надійного сімейного тилу, що існує поза службою. Вдома на Артема чекає красуня дружина, з якою він одружився 2 роки тому. Анна є аспірантом Харківського університету
архітектури та будівництва, саме вона створює домашній затишок для чоловіка. Тепер і батьки повністю підтримують сина. Вони вже не ображаються, що він
став міліціонером, а навіть пишаються його вибором. Артем Віталійович прагне підвищувати свій професійний рівень, наступного року вирішив вступити до
Юридичної академії для того, щоб у майбутньому стати успішним керівником одного з райвідділів Харківської області.
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