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Веселий та піднесений настрій охопив усіх присутніх під час урочистого відкриття головної новорічної
ялинки Дергачівського району на площі Перемоги. Широке святкове дійство, наповнене численними піснями, новорічними забавами, веселими конкурсами та іграми відбулося цього дня.
Привітали дітлахів зі святвми голова районної ради М.І.Бушев, перший заступник голови райдержадміністрації І.Б.Гаплевська, Дергачівський міський голова О.В.Лисицький, начальник відділу освіти
С.Г.Крижний.
На святі лунали новорічні пісні у виконанні дитячих творчих колективів, Діда Мороза та Снігуроньки, панував веселий новорічний настрій.

Новий рік - час, коли всі чекають дива, і дорослі, і діти. Напевно, тому це свято так люблять та із задоволенням відзначають. З найбільшим нетерпінням, мабуть, новорічних та різдвяних святкувань чекають
дітлахи, а з ними – сюрпризів та подарунків.
Напередодні новорічних свят міська рада подбала про те, щоб під святковими ялинками у найменших
мешканців міста були солодощі. Так, на зустріч були запрошені діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Усі запрошені отримали персональні подарунки та вітання від ТОВ «Фрегат-К» (директор – Штих Л.П.), народного депутата України В.М.Кацуби та Дергачівського міського голови О.В. Лисицького.
Також солодощі було вручено дітям з обмеженими фізичними можливостями, дітям учасників ліквідації
аварії на Чорнобильській АЕС, дітям із багатодітних родин та дітям, батьки яких мобілізовані під час особливого періоду, забезпечено подарунками вихованців п’яти дошкільних навчальних закладів міста.
Дергачівський міський голова висловлює подяку приватним підприємцям - Погуляй Р.М. та Беделову
Б.А., які взяли участь у привітанні дітлахів міста з Новим роком.
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Згідно зі східним календарем 2015 – це рік
Кози (або Вівці). Так, як і в минулому році, стихія року – дерево, яке на сході
символізує все нове, а кольори року – синій і
зелений, які є квітами неба і моря і символізують стабільність і вічність.
2015 рік багато в чому обіцяє бути схожим
на минулий, але він буде не таким напруженим, а стане більш спокійним, що дає час
для роздуму і оцінки своїх вчинків. Втім,
як і минулого року, щоб досягти успіху чи
якихось результатів, доведеться наполегливо
трудитися і вчитися новому.
Цього року можна здійснювати справи, які
ви давно планували і які з тих чи інших причин не складалися раніше. У 2015 році не
варто стримувати свої почуття і емоції,
відповідайте взаємністю людям, які йдуть
вам назустріч. Обов’язково будьте щирі з
близькими, інакше невелике непорозуміння
може привести до тривалих образ і сварок.
Народжені в рік Кози володітимуть
багатьма безцінними навичками, в першу
чергу це здатність знаходити вихід із найзаплутаніших життєвих ситуацій і вміння
нестандартно мислити.

Вітаємо з ювілеєм

Хай будні квітнуть веселково,
Життя майбутнє радує хай Вас,
Щасливі будьте, радісні, здорові
Сьогодні, завтра й повсякчас!

басараб
валентину
павлівну

Степаненка
Сергія
Олексійовича

Заступника директора з Заступника директонавчально-виховної
ра з адміністративнороботи, вчителя укр.
господарської роботи
мови та літератури
Дергачівської
Дергачівського ліцею №2
гімназії №3
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пам’ятні події

актуально

З метою відзначення мужності, самовідданості і високого професіоналізму героїв-ліквідаторів щорічно
у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком в Україні відзначається День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Напередодні цієї важливої дати в Дергачах відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятного знаку
ліквідаторам аварії за участю голови Дергачівської районної ради М.І.Бушева, першого заступника голови райдержадміністрації І.Б.Гаплевської, Дергачівського міського голови О.В.Лисицького, заступника голови районної ради В.В.Желтобрюха, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, громадськості та
учнівської молоді. Від імені народного депутата України В.М.Кацуби усі ліквідатори аварії були нагороджені почесними відзнаками «Патріот України», міська рада підготувала для дергачівців-ліквідаторів подарункові набори.

Минуло 35 років з того моменту, коли війська увійшли в Афганістан. Розпочалася масштабна військова операція. Вшанувати пам’ять героїв-афганців Дергачівщини та покласти квіти на алею Слави прийшли голова районної ради М.І.Бушев, перший заступник голови райдержадміністрації І.Б.Гаплевська,
Дергачівський міський голова О.В.Лисицький, заступник голови районної ради В.В.Желтобрюх, помічник народного депутата України Володимира Кацуби А.І.Луханін, воїни-інтернаціоналісти, керівники організацій, управлінь, служб, представники громадськості та учнівської молоді.

графік відключення електроенергії в м.Дергачі
Наименование улиц

Период отключения

Время и количество отключений

В-д, ул. Куйбышева, пер. Новый, в-д Чайковского, пер., в-д, ул. Ильича, в-д Данилевского, ул. Ворошилова №102-125, пер. Ворошилова, ул., пер., в-д Агрономический, ул. Сербина, ул., пер., в-д
Октябрьской Победы, ул. Дарвина. ул. Г. Хоткевича, ул. Ворошилова №29-100, ул. Коминтерна,
пер. Речной, в-д Ломоносова, в-д., ул. Пионерская, т-к Киевский, пер. Слобожанский, ул. Тенистая, ул. Луговая, в-д Совхозный, ул. Артема, ул.8-го Марта, ул. Правды, в-д, ул. Коминтерна, ул.
Сербина, ул. 23 Августа, ул. Терешковой, ул. Октябрьской Победы №54 -74, ул., пер. Нагорный,
ул. Сербина, пер. Мичурина, в-д, пер. Красноармейский, в-д Украинский, в-д Подгорный, ул.
Шевченко , ул. Горького, ул. Комсомольская, ул. Криничная, пер. Речной, пер. Комсомольский,
пер.Шевченко, ул. Октябрьской Победы №76-98, ул. Короленко, ул. Архитекторов, пер. Островского, ул. 23 Августа №18-74, ул. 23 Августа №1-19, ул. Артема, ул. Ворошилова №118-169, пер.
Золочевский, пер. Пионерский, ул. Ворошилова №29-77, ул. Луговая, ул.Свердлова №1-32,пер.
Прохожий, пер. Кутузова, в-д Ворошилова, ул., пер. Красного Знамени, пер. Гоголя, ул.1-го Мая
№95-152, ул. 1-го Мая, в-д Спортивный, в-д Кооперативный, пер., в-д. 1-го Мая, в-д Новый, ул.
Артема Общежития, с. Маслии, с. Замерцы , с. Шептухи. с. Болибоки.

23.12.14г. –
28.12.14г.

12.30 – 14.30
18.30 – 20.30

29.12.14г. –
04.01.15г.

10.30 – 12.30
16.30 – 18.30

05.01.15г. –
11.01.15г.

08.30 – 10.30
14.30 – 16.30
20.30 – 22.30

12.01.15г. –
18.01.15г.

12.30 – 14.30
18.30 – 20.30

19.01.15г. –
25.01.15г.

10.30 – 12.30
16.30 – 18.30

26.01.15г. –
01.02.15г

08.30 – 10.30
14.30 – 16.30
20.30 – 22.30

23.12.14г. –
28.12.14г.

08.30 – 10.30
14.30 – 16.30
20.30 – 22.30

29.12.14г. –
04.01.15г.

12.30 – 14.30
18.30 – 20.30

05.01.15г. –
11.01.15г.

10.30 – 12.30
16.30 – 18.30

12.01.15г. –
18.01.15г.

08.30 – 10.30
14.30 – 16.30
20.30 – 22.30

19.01.15г. –
25.01.15г.

12.30 – 14.30
18.30 – 20.30

26.01.15г. –
01.02.15г

10.30 – 12.30
16.30 – 18.30

Ул. Горького, с. Полевая, с. Семеновка, с. Южное.
Ул. Садовая, пер. Кр. Партизан, пер. Большевицкий, пер. Жуковского, пер. Ермишина, пер. Толбухина, пер. Трудовой, ул. Петровского, ул. Суворова, пер. Корсиковского.
Ул. Садовая №10К, №10Е, №10Д, ул. Садовая, в-д. Заводской, пер. Ломакина, пер. Гвардейский,
пер. Дергачевский, пер. 30 лет ВЛКСМ, пер. Социалистический, ул. Петровского, пер. Школьный,
т-к Школьный, пер., в-д. Коммунальный, в-д. Школьный, ул. Петровского, пер. Заводской, ул. 50
Лет ВЛКСМ, ул. Революции, пер., ул. Интернациональная, в-д. Школьный, ул. Петровского, в-д
Чехова, в-д Петровского, пер. Семафорный, в-д. Семафорный, ул. Чкалова, ул. Потемкина, ул.
Ленина, ул. Калинина, пер. Стадионный, ул. Семафорная.

Сьогодні на території Харківської області, як і в
Україні у цілому, щорічно збільшуються обсяги накопичення твердих побутових відходів, кількість
полігонів і звалищ для їх захоронення, погіршується санітарний стан населених пунктів. З метою вирішення цих проблем ТОВ «Український науководослідний інститут з розробки та впровадження
комунальних програм та проектів» (м. Харків) проводиться розроблення регіональної концепції поводження з твердими побутовими відходами на території Харківської області.
У рамках проведення розроблення Концепції, фахівцями інституту з 11 по 14 листопада 2014 року у
м. Дергачі було проведено визначення морфологічного складу твердих побутових відходів у житловій
забудові.
Побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні,
рідкі, крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення. Їх морфологічний склад визначає особливості збирання та перевезення, вибору
подальших шляхів та схем поводження з відходами
(зберігання, оброблення, утилізації, видалення,
знешкодження або захоронення). Саме тому, для
впровадження сучасних ефективних технологій
поводження з твердими побутовими відходами у
м. Дергачі та на території Харківської області у цілому, проводилося визначення їх морфологічного
складу.
Місто Дергачі було обрано науковцями для проведення досліджень, як модельний об’єкт, який характеризує склад твердих побутових відходів районних
центрів Харківської області. Отримані дані допоможуть фахівцям ТОВ «УкрНДІкомунпроект» прогнозувати кількість ресурсоцінних складових для
впровадження роздільного збирання окремих компонентів твердих побутових відходів, а також нових
еколого безпечних технологій перероблення та
утилізації твердих побутових відходів у м. Дергачі.
Коротка довідка: Відповідно до основних етапів
Концепції Загальнодержавної програми поводження
з відходами на 2013-2020 роки, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 №
22-р, з метою науково обґрунтованого узгодження
екологічних, економічних і соціальних інтересів населення щодо утворення та використання відходів,
забезпечення сталого розвитку громади та захисту
навколишнього природного середовища і здоров’я
населення від негативного впливу відходів, забезпечення ощадливого використання матеріальносировинних та енергетичних ресурсів та вдосконалення сфери санітарного очищення території
населених пунктів області ТОВ «УкрНДІкомунпроект» (м. Харків) проводиться розробка Концепції поводження з твердими побутовими відходами на території Харківської області.
Концепцією буде визначено основні організаційні,
технічні та економічні заходи, спрямовані на вирішення наявних екологічних проблем шляхом створення нової інтегрованої (комплексної) системи
поводження з твердими побутовими відходами на
території Харківської області. Визначені Концепцією заходи буде покладено в основу Програми поводження з ТПВ на території Харківської області на
2015-2020 рр.
Дергчівська міська рада у співпраці з науковцями
проводить всі необхідні роботи з метою включення
до Програми конкретних заходів, важливих для територіальної громади.

Громадськість
на варті

Ул. Садовая
Ул. Садовая, пер. Железнодорожный, с.Караван, ул. Пушкина, ул. Комсомольская, ул. Нагорная,
пер. Промышленный, пер.Институтский, ул. Академическая, ул. Щорса, ул. Ватутина.
Ул. Центральная, ул.Леонова, пер.Леонова, пер.Дружбы, пер.Театральный, пер. Плехановский,
ул.Центральная №10,12,15,16,17,18, ул. Луначарского, ул. Полевая, ул. Папанина, ул. Трудовая,
ул. Седова, ул. Вишневая, ул. Центральная, ул. Пролетарская, пер. Морозова, пер. Седова, пер.
Панфилова, в-д Красина, ул. Солнечная, ул. Весенняя, ул. Вишневая, ул. Чапаева, пер. Крупской,
ул. Центральная, ул. Трудовая, ул. Леонова, ул.Седова, ул., в-д Железнодорожный, в-д Кошевого,
Пенсионный, ул.Железнодорожная, пер. Колхозный, ул. Постышева, ул. Степная, ул. Победы,
пер. Казацкий, ул.Центральная №19,20,21,22-25,1-б.
Ул. Пушкина, ул. Лермонтова, ул. Маяковского, ул.Лозовская.
Пер. Петровского, ул. Светофорная, ул. Зеленая, пер. Тракторный, ул. Лозовская, в-д Лозовской,
ул. Буденного, ул. Лозовская, пер. Фрунзе, пер. Буденного, в-д Буденного, пер. Лозовской, пер.
Громова, пер. Ударный, пер. Титова, ул. Транспортная, в-д Транспортный, ул. Кр. Хлебороба, ул.
Буденного, пер. Энергетиков, ул. Ворошилова. ул. Петровского, ул. Буденного, ул. Лозовская, ул.
Октябрьская, пер. Матюшенко, пер. Инвентаризационный, пер. Конторский, в-д Северный, в-д.
Почтовый, в-д Октябрьский, ул. Кр. Хлебороба, ул. Лесная, ул. Гагарина, ул. Заречная, пер. Весенний, пер. Кр. Хлебороба, пер. Ушакова, пер. К. Маркса, ул. Кирова, ул. Чкалова, ул. Семафорная, ул. Светофорная, в-д Семафорный, пер. Семафорный, пер. Тракторный, в-д. Тракторный,
ул. Кр. Хлебороба, ул. Восточная, в-д Восточный, в-д. Энгельса, ул. Кирова, пер. Южный, ул.
Свердлова, ул. Зеленый Лужок, пер. Газовый, в-д. Сосновый, ул. Свердлова, ул. Огородная, пер.
Огородный, пер. Механизаторов, ул. Рабочего, пер. Рабочего. ул. 1 Мая, ул. Пионера, ул. Учня,
ул. Октябрьская, ул. Пионерская, пер. Вишневый, пер. Луговой, пер. Озерный.

Шевченко І.Т.

Картавцев К.М.

Дергачівська міська рада висловлює подяку громадським
інспекторам у сфері благоустрою на території Дергачівської міської ради, які
здійснюють систематичний
контроль по вул.Центральній
за дотриманням маршруту
через смт.Черкаська Лозова вивезення ТПВ комунальними
підприємствами
м.Харкова на полігон.
За місяць роботи громадських інспекторів кількість порушників зменшилася удвічі.

Ð³äíå Ì²ÑÒÎ

У 2015 році зірки пророкують...
Овнам слід більш уважно

ставитися до своїх фінансів і
правильно витрачати капітал,
тому що велика ймовірність
того, що різні витрати зовсім
не виправдають себе, що послужить тільки великою дірою
в бюджеті. Якщо вчините по розуму, то неприємності Вам не
будуть загрожувати. Гороскоп
на 2015 рік також радить розібратися раз і назавжди зі шкідливими звичками, які ні до чого доброго не доведуть.
Тельцям потрібно
визначитися з тим, що
їм в житті дорожче, розставити пріоритети, а
також поменше заморочуватися через дрібниці. Все це в підсумку
допоможе швидше наблизитися до своєї мрії,
втілити яку буде зовсім легко, от тільки слід не втратити таку можливість при нагоді – інша така зможе
представитися дуже не скоро. Крім того, у багатьох
відкриються нові можливості для заробітку.

Близнюкам астро-

Левам же непогано б
підсумувати їх робочі моменти, а заодно поставити перед собою нові цілі.
Левів, як віщує точний
астрологічний
прогноз
2015 року, чекає неймовірна удача в любові і роботі. Самий пік таких позитивних змін припаде на
травень, але не менш щасливим буде і вересень.
Діви, нарешті, закохаються по-справжньому, а також
зможуть себе повноцінно
реалізувати. Адже розвиватися потрібно весь час, не
варто зупинятися, завжди
слід рухатися тільки вперед, не звертаючи уваги на
палиці в колесах і різні життєві перешкоди на шляху до
успіху. Гороскоп на 2015 рік радить менше довіряти колегам та іншим людям, зате цілком ймовірно
придбання свого власного житла або переїзд в іншу
країну – назустріч кращому життю.

Терезами Коза пограється цього року вдосталь.
Їм необхідно буде показати
їй все те, на що вони здатні , а
також не завадить кожен раз
обмірковувати все заздалегідь, ніж робити поспішні
дії. У житті можуть з’явитися
нові друзі і партнери, з яким

логи радять заглянути
вглиб себе і розібратися,
нарешті, з тим, ким вони
бачать свою особистість у
суспільстві. Перша половина року сприяє ремонту
і різного роду будівельним
роботам . Необхідно зосе- все складеться досить успішно, якщо Ви будете в
таких людях розбірливі, адже можна потрапити і на
редитися на собі і своєму становищі в суспільстві, а шахраїв. Прислухайтеся іноді до своєї інтуїції – вона
зустрічі з друзями можна злегка обмежити в часі.
не підведе.

Для Раків горо-

Скорпіонам потрібно
ретельно обдумувати кожен свій крок, щоб не напоротися на неприємності.
Гороскоп 2015 буде успішним, якщо дані представники Води продемонструють
всі свої професійні навички
та якості повною мірою. Фінансове становище в такому випадку зміцниться,
ну а найбільш вдалими місяцями стануть квітень,
травень і вересень.

скоп 2015 року буде
повчальним і навчить
їх менше витрачати, а
більше планувати свої
витрати. Не рекомендується вплутуватися в
авантюри. Коза відкриє
перед представниками
Води нові горизонти в
їх професійній діяльності .
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Стрільцям краще
поменше проявляти свій
характер на роботі, а робити все, як кажуть, за
інструкцією. І тоді тих з
вогняної стихії, хто більш
упевнений в собі, чекає
благополуччя і успіх. Не
секрет, що цей рік для
Стрільців буде найкращим серед інших, щоб зайнятися саморозвитком і
самоосвітою.
А ось Козерогам краще заводити побільше
нових знайомств, спілкуватися, вести здоровий і
активний спосіб життя. Багато мрій зможуть втілитися в реальність, якщо вони
не будуть відмовлятися від
пропозицій про допомогу,
які роблять їм близькі та
друзі. Втім, все одно не забувайте про те, що в сучасному світі повністю розраховувати і довіритися можна лише самому собі .
2015 рік Кози запропонує
Водоліям всілякі варіанти пошуку свого другого «Я», а також змінити
погляди на життя, якщо в
цьому плані є якісь протиріччя. Представники Повітря доб’ються успіху і
розкриють свій потенціал
по-максимуму. А на початку року , вже в лютому , можна зайнятися зміною
іміджу та оновленням гардероба.
Гороскоп на 2015 рік для
Риби застерігає, щоб
ті не вляпалися ні в які
авантюри, які будуть підвертається їм по життю.
Краще знайти якесь заняття , яке буде до душі,
і присвятити себе йому
хоча б на якийсь час. Наприклад, непогано б помандрувати, подивитися
інші країни і міста або податися в спорт. Ті, хто народжені під цим знаком, в рік Кози будуть досить часто перебувати в роз’їздах. А відпочити найкраще в
травні або червні.

Правила поведінки під час зимових канікул
Шановні мешканці нашого міста! З метою попередження нещасних випадків з дітьми під час зимових канікул
щодо дорожнього травматизму, дотримання правил
поведінки на льоду, ковзанках, протипожежної безпеки
біля ялинок, випадків травматизму побутового характеру Дегачівське районне управління ГУ ДСНС України
у Харківській області та Дергачівська районна державна адміністрація закликає батьків та вчителів провести
роз’яснювальну роботу серед дітей по недопущенню
нещасних випадків під час Новорічних та Різдвяних
свят. Шановні батьки пам’ятайте, що в жодному разі не
залишайте сірники, запальнички, бенгальські вогники
та інші піротехнічні засоби у легкодоступних для дітей
місцях.
Не залишайте малих дітей без нагляду, розповідайте
їм про небезпеку, яку містять в собі вогонь, побутові
електроприлади тощо.
Взимку чимало радості для наших дітей приносить
катання на ковзанах. Щоб уникнути травми, слід бути
обачливими. З перших кроків на льоду треба виконувати визначені правила поведінки: падати потрібно правильно (на бік чи “рибкою”), при падінні не триматися
за людей; не сідати на лід, сніг, відпочивати тільки на
лавках; не ходити на ковзанці в мокрому одязі.
Якщо немає поблизу ковзанки, часто місцем для катання на ковзанах та санях обирають кригу водоймища.
Але при цьому слід дотримуватись правил безпеки:
ніколи не кататись одному, а тільки гуртом. Якщо хто-

небудь провалиться у воду, буде кому надати допомогу; не кататись на тонкій кризі, особливо якщо крига
темного кольору.
Безпечною є крига товщиною від 7 до 20 см.
Маючи на увазі, що структура, міцність і товща льоду
змінюються протягом зими і ранньої весни, дітям не
рекомендується ходити на водойми - це небезпечно
для життя. Лід стає міцним тільки після того, як встановляться безперервні морозні дні, але навіть при короткочасній відлизі, він втрачає цю якість.
Під дією сонця лід стає пористим і буде слабким, не
дивлячись на те, що він зберігає достатню товщу.
Що треба робити, якщо Ви провалилися під лід! У першу чергу вам необхідно розставити руки в боки по
кромці льоду, щоб утриматись на поверхні і не піти під
лід та кликати на допомогу, а також старатися зберігати
спокій, не борсатися у воді. Намагаючись не обламати
лід, без різких рухів потрібно спробувати вибратися із
води, повзучи грудьми та почергово витягуючи на поверхню ноги. Вибравшись із пролому, потрібно відкотитися, а потім повзти в той бік, звідкіля прийшли, де
міцність льоду перевірена.
Не дивлячись на те, що сирість і холод штовхають бігти і зігрітися, треба бути обережним до самого берега.
Ну а там вже можна не зупинятись поки не опинитесь в
теплому приміщенні. Якщо на ваших очах провалилася під лід людина, негайно гукніть їй, що поспішаєте на
допомогу. Все вирішує час: крижана вода дуже швидко

викликає переохолодження організму .
Необізнаність населення про загрозу для життя при
виході на лід, відсутність знань заходів допомоги потерпілими, а інколи й особиста необачність, спричиняє
трагічні наслідки.
Рухатися по зимовій дорозі потрібно також обережно!
Коли ви рухаєтеся по тротуару, то не поспішайте, не біжіть, бо можете посковзнутися і впасти. Ніколи не ковзайтеся, щоб не збити інших людей, які рухаються поруч, а ще тому, щоб ненароком не виїхати на проїжджу
частину, бо це небезпечно. Не ходіть дуже близько біля
краю тротуару, щоб Вас не зачепив автомобіль, який
випадково втратив керування, не спускайтеся на санках або на лижах з тієї гірки, що веде на дорогу.
Будьте вкряй обережні, бережіть своє життя та життя
своїх близьких! Дотримуйтеся правил безпеки життєдіяльності, привчайте до цього малих дітей! Пам’ятайте:
ваше життя - у ваших руках, намагайтеся зробити все,
щоб зберегти його.
Свято запам’ятається надовго, якщо воно пройде без
трагічних пригод. А подбати про це повинні Ви самі.
Головний фахівець відділу заходів цивільного захисту
Дергачівського РУ ГУ ДСНС України у Харківській області старший лейтенант служби цивільного захисту
Пономаренко А.В.
Завідувач сектору цивільного захисту Дергачівської
районної державної адміністрації Древаль М.Д.

Пожежна безпека
Основними причинами виникнення пожеж є: необережне поводження з вогнем - 121; порушення правил
обладнання та експлуатації електроустановок, коротке
замкнення - 28 випадків; неправильне влаштування печей та димарів - 13 випадків; порушення правил обладнання та експлуатації печей - 8 випадків.
Аналіз пожеж, які виникають в осінньо-зимовий період

свідчить, що у разі зниження температури повітря відмічається сезонне збільшення пожеж внаслідок • використання населенням для обігріву житлових приміщень
несертифікованих або саморобних електронагрівальних приладів, несправного газового обладнання, пічного опалення, що призводить до зростання кількості

загиблих людей внаслідок пожеж і вимагає вжиття превентивних профілактичних заходів.
Шановні мешканці! Дотримуйтесь правил
пожежної безпеки та відповідних дій у надзвичайних ситуаціях. Будьте вкрай обережні, бережіть своє життя та життя своїх рідних!

Ð³äíå Ì²ÑÒÎ
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для ознайомлення. регуляторні акти
дергачівської міської ради
ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА LХV сесія VІ скликання РІШЕННЯ № 2
Від 12 грудня 2014 року
Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Дергачівської міської ради та виконавчого комітету на
2015 рік
На виконання статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись
ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада, - ВИРІШИЛА:
1.Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік:
№
з/п

В и д и Назви проектів регуляторних Ціль прийняття проектів регуляторних Строки підпроектів актів
актів
готовки
регуляпроектів
торних
регуляторактів
них актів

Найменування регуляторного органу та
підрозділу, відповідального за розроблення проекту

1

рішення

Про затвердження Положення Відкритість процедури розгляду питань, Протягом
про порядок відчуження май- пов’язаних з об’єктами
комунальної 2015року
на, що є комунальною влас- власності
ністю територіальної громади
міста Дергачі

Виконавчий комітет
Міська рада

2

рішення

Про затвердження Положення
про облік і використання безхазяйного майна та відумерлої
спадщини у м. Дергачі

1.Виявлення відумерлої спадщини та Протягом
безхазяйного майна.
2.Набуття 2015 року
права комунальної власності на нерухоме майно, яке визнане відумерлою
спадщиною або безхазяйним майном.
3.Збільшення нерухомого майна комунальної власності, яке можливо буде
використати для потреб населення сільської територіальної громади.

Виконавчий комітет
Міська рада

3.

рішення

Про порядок оформлення,
підготовки та видачі дублікатів
свідоцтв про право власності
на об’єкти нерухомого майна

Порядок визначає механізм видачі ду- Протягом
бліката свідоцтва про право власності 2015 року
на об’єкт нерухомого майна, виданого
на підставі рішень виконавчого комітету Дергачівської міської ради, які були
оформлені до 01.01.2013 року

Міська рада
Виконавчий комітет

4.

рішення

Про внесення змін до рішень
Дергачівської міської ради
та її виконавчого комітету та
визнання рішень такими, що
втратили чинність рішення

Впорядкування регуляторних актів, при- Протягом
йнятих Дергачівською міською радою та 2015 року
її виконавчим комітетом, приведення їх
у відповідність до вимог чинного законодавства

Міська рада
Виконавчий комітет

2. Дане рішення оприлюднити шляхом публікації в міській газеті «Рідне місто».
3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Дергачівської
міської ради, контроль – на постійну комісію міської ради з політико-правових питань, депутатської діяльності та місцевого самоврядування.
Дергачівський міський голова О.В. Лисицький

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
LХІV сесія VІ скликання РІШЕННЯ № 3
Від 26 грудня 2014 року
Про внесення змін до рішення № 4 LII сесії Дергачівської міської
ради VI скликання «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Дергачівської міської ради у новій редакції» від 27.12.2013 року
У зв’язку із внесенням змін Законом України «Про запобігання
фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014 року № 1166-VII до
п.п.265.4.2 п.265.4 ст.265 Податкового кодексу України, керуючись частиною 1 статті 143, частиною 1 статті 144 Конституції
України, ст. 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, міська рада, -ВИРІШИЛА:
1. У пунктах 1 та 2 рішення № 4 LII сесії Дергачівської міської
ради VI скликання «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Дергачівської міської ради у новій редакції» від 27.12.2013 року слова
«житлова площа» в усіх відмінках замінити словами «загальна
площа» у відповідному відмінку:
1. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки для фізичних осіб за 1 м2 бази оподаткування на території Дергачівської міської ради:
- 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного (податкового ) року, для квартири/

квартир, загальна площа яких не перевищує 240 м2, або житлового будинку / будинків , загальна площа яких не перевищує
500 м2;
- 2,7 відсотка - для квартири/квартир, загальна площа яких
перевищує 240 м2, або житлового будинку/будинків, загальна
площа яких перевищує 500 м2;
- 1 відсоток – для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що
перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна площа яких не перевищує 740 м2;
- 2,7 відсотка - для різних видів об’єктів житлової нерухомості,
що перебувають у власності одного платника податку, сумарна
загальна площа яких перевищує 740 м2.
2. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки для юридичних осіб за 1 м2 бази оподаткування на території Дергачівської міської ради:
-1 відсоток - для квартир, загальна площа яких не перевищує
240 м2 та житлових будинків, загальна площа яких не перевищує 500 м2;
- 2,7 відсотка – для квартир, загальна площа яких перевищує
240 м2 та житлових будинків, загальна площа яких перевищує
500 м2.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань планування, бюджету та фінансів.
Дергачівський міський голова
О.В.Лисицький

офіційно
Підсумки конкурсу з відбору
суб‘єктів оціночної діяльності з незалежної експертної оцінки
майна комунальної власності Дергачівської міської ради, проведеного 17.11.2014р.
Переможцем конкурсу з відбору суб‘єктів оціночної діяльності з
незалежної експертної оцінки майна по об‘єктах:
1.Частина першого поверху адміністративного приміщення
Дергачівської міської ради, розрахунковою площею 57,6 кв.м.
(загальна площа двоповерхової будівлі з підвальним приміщенням 732,6 кв.м., рік введення в експлуатацію -1995), розташованого за адресою: м.Дергачі, вул. Петровського, 79-Б;
2.Частина першого поверху адміністративного приміщення
Дергачівської міської ради, розрахунковою площею 23,3 кв.м.
(загальна площа двоповерхової будівлі з підвальним приміщенням 732,6 кв.м., рік введення в експлуатацію -1995), розташованого за адресою: м.Дергачі, вул. Петровського, 79-Б;
3.Приміщення гаража (загальна площа 50,9 кв.м., рік введення
в експлуатацію -1972), розташованого за адресою: м.Дергачі,
вул.Петровського, 79-Б;
4.Частина нежитлового приміщення Дергачівської міської ради,
розрахунковою площею 23,8 кв.м. (загальна площа приміщення 126,7 кв.м., рік введення в експлуатацію -1965 р.), розташованого за адресою: м.Дергачі, вул. 1-го Травня,16;
5.Частина нежитлового приміщення Дергачівської міської ради,
розрахунковою площею 54,2 кв.м. (загальна площа приміщення 126,7 кв.м., рік введення в експлуатацію -1965 р.), розташованого за адресою: м.Дергачі, вул. 1-го Травня,16;
6.Частина нежитлового приміщення Дергачівської міської ради,
розрахунковою площею 36,0 кв.м. (загальна площа приміщення 126,7 кв.м., рік введення в експлуатацію -1965 р.), розташованого за адресою: м.Дергачі, вул. 1-го Травня,16;
7.Частина нежитлового приміщення Дергачівської міської ради,

розрахунковою площею 12,7 кв.м. (загальна площа приміщення 126,7 кв.м., рік введення в експлуатацію -1965 р.), розташованого за адресою: м.Дергачі, вул. 1-го Травня,16;
8.Частина нежитлового приміщення Дергачівської міської ради,
розрахунковою площею 120,2 кв.м. (загальна площа приміщення 274,5 кв.м., рік введення в експлуатацію -1885 р.), розташованого за адресою: м.Дергачі, пл. Перемоги,22;
9.Частина нежитлового приміщення Дергачівської міської ради,
розрахунковою площею 64,6 кв.м. (загальна площа приміщення 274,5 кв.м., рік введення в експлуатацію -1885 р.), розташованого за адресою: м.Дергачі, пл. Перемоги,22;
10.Частина нежитлового приміщення Дергачівської міської
ради, розрахунковою площею 89,7 кв.м. (загальна площа приміщення 274,5 кв.м., рік введення в експлуатацію -1885 р.), розташованого за адресою: м.Дергачі, пл. Перемоги,22;
11. Частина нежитлового підвального приміщення адміністративної будівлі Дергачівської міської ради, розрахунковою площею 14,0 кв.м. (загальна площа двоповерхової будівлі з підвальним приміщенням 732,6 кв.м., рік введення в експлуатацію
-1995), розташованого за адресою: м.Дергачі, вул. Петровського, 79-Б;
12.Частина нежитлового приміщення Дергачівської міської
ради, розрахунковою площею 113,2 кв.м., розташованого за
адресою: м.Дергачі, пров.Корсіковського,19;
13.Частина нежитлового приміщення Дергачівської міської
ради, розрахунковою площею 1047,7 кв.м., розташованого за
адресою: м.Дергачі, пров.Корсіковського,19;
14. Автомашина ГАЗ-53 (техпаспорт 655904; номерний знак
334-47 ХА, двигун: 101556 М; рама, шасі: 7046477)
визнано ФО-П Пушко Руслана Михайлівна.
Виконавчий комітет Дергачівської міської ради
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оприлюднення
ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
LХVІ сесія VI скликання РІШЕННЯ № 2
Від 23 грудня 2014 р.
		
Про внесення змін до рішення LІІІ сесії міської ради VI скликання від 28 січня 2014 року “Про міський бюджет на 2014
рік’’( зі змінами)
Відповідно до ст..78 Бюджетного Кодексу України, ст26,
Закону України «Про місцеве самоврядування в України»,
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, заслухавши інформацію заступника міського голови з фінансово-економічних питань
та бюджету Мірошнікову Р.В., міська рада, ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до рішення LІІІ сесії міської ради від 28 січня
2014 року «Про міський бюджет на 2014 рік»( зі змінами) та
викласти його в новій редакції.
«1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету
на 2014 рік у сумі 20151805 грн , в тому числі відповідно п. 6 рішення ХLVІ сесії Дергачівської районної ради від
19.12.2014 р. «Про районний бюджет на 2014 рік»(зі змінами), обсяг субвенції із бюджету м.Харкова на утримання
об’єктів спільного користування чи ліквідації негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування у сумі
400000 грн.,
іншої субвенції за рахунок загального фонду районного бюджету на підтримку ‘’КП Дергачікомунсервіс’’ 10000
грн, субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та
утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених
пунктах району із державного бюджету 1026700грн, та із
обласного бюджету на 223119грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі
14541986 грн., спеціального фонду 5609819 грн , у тому
числі бюджету розвитку в сумі 3242894 грн (додаток №1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету
на 2014 рік у сумі 23025290 грн,у тому числі обсяг видатків
загального фонду бюджету у сумі 14994471 грн. та видатків
спеціального фонду бюджету 8030819 грн за тимчасовою
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
(додаток№2) та головного розпорядника коштів ( додаток
№ 3).
Зменшення видатків спеціального фонду міської ради в
сумі 69000грн. провести за рахунок зменшення надходження збору за першу реєстрацію транспортного засобу.
Збільшення видатків загального фонду міського бюджету
провести за рахунок перевиконання доходів місцевого бюджету в сумі 1117886 грн.
3.Установити дефіцит загального фонду міського бюджету
у сумі 452485 грн. Джерелом покриття дефіциту загального
фонду визначити вільний залишок коштів,що спрямовується на видатки в загальній сумі 452485 грн.( додаток №6).
4.Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 2421000гр,
джерелом покриття якого
визначити залишки коштів спеціального фонду станом на
01.01.2014р в сумі 2421000 грн..( додаток№6).
5. Установити розмір оборотного залишку міського бюджету у сумі 150000 грн.
6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (
додато№4 ) на 2014 рік:
субвенція районному бюджету ( бюджет розвитку) на виконання акту ревізії фінансової інспекції в сумі 107674 грн.
7. Затвердити перелік об’єктів (додаток № 5), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку
міської ради.
8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2014 рік за їх економічною
структурою відповідно:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 2111);
нарахування на заробітну плату (код 2120);
забезпечення продуктами харчування (код 2230);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270);
соціальне забезпечення (код 2700);
трансферти органам управління інших рівнів (код 2620).
9. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти
реалізацію регіональних програм на загальну суму 313176
грн. (додаток № 7).
10. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на
проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги звя’зку, які споживаються бюджетними установами.
Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних
показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань (додаток №8).
11. Відповідно статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України
надати право міській раді в особі міського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України
позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених
видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного
періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до
кінця поточного бюджетного періоду.
12.Додатки № 1-8 До цього рішення є невід‘ємною частиною.»
Дергачівський міський голова
О.В.Лисицький
Додатки до рішення розміщені на інформаційних стендах у
приміщенні міської ради та на офіційному веб-сайті
Надруковано ФОП Овчаренко О.Г., м.Харків, площа Конституції, 1,
Палац праці, кім.№23-19. Наклад 1300 прим.
Àäðåñà ðåäàêö³¿: 62300 Õàðê³âñüêà îáë.,
ì. Äåðãà÷³, âóë. Ïåòðîâñüêîãî, 79-Á Äåðãà÷³âñüêà ì³ñüêà ðàäà.

