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ЛИСТОПАД 2015р.

ШАНОВНІ ДЕРГАЧІВЦІ!

Щиро дякуємо ВАМ за підтримку та громадську позицію, висловлену на виборах на посаду Дергачівського міського
голови. Дякую за надану довіру -відстоювати інтереси Дергачівської громади щоденною працею.
Кожен голос надзвичайно важливий для мене та надихає на плідну роботу задля розвитку рідного міста та сіл Дергачівської територіальної громади. Роками поспіль разом ми працювали над розбудовою, розвитком міста. Мені пощастило, що поруч завжди стояли і нині поруч працюють дергачівці, які об’єднані однією метою: задоволення потреб
громади, рух вперед у втіленні інноваційних форм роботи, розробка місцевих програм, покликаних розвивати, удосконалювати, стабільно утримувати міське господарство в цілому.
Дякую усім за продемонстрований рівень політичної культури, за толерантність, взаємоповагу.
Віддаю належне правоохоронним органам і судовим інстанціям, які вчасно реагували на порушення.
У період виборчого процесу міська рада її виконавчий комітет працювали у напруженому режимі. Попри політичні
амбіції опонентів, «агітаційний бруд», проводилися заплановані роботи та заходи. Невідкладно вирішувалися нагальні
питання. Так, у листопаді були проведені сесії міської ради як шостого, так і сьомого скликань, на яких прийняті рішення, з питань, що стосуються життєзабезпечення всіх сфер міського господарства, та по клопотанням, заявам, які надійшли від пересічних громадян.
Звичайно, важливою подією стала перша сесія міської ради сьомого скликання, на якій прийняті рішення, що стосуються діяльності міської ради даного скликання. Нині у раді працює 26 депутатів, які представляють декілька політичних партій: 16 - чоловік від партії «Відродження», 4 - від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», 2 – партія «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», 2- партія «Всеукраїнське об’єднання свобода», 2 – партія «Українське об’єднання
патріотів – УКРОП».
Як міський голова я відкритий до співпраці з представниками різних політичних сил. Впевнений, що задля Дергачівської громади, ми будемо працювати під
єдиним гаслом: «Ми – дергачівці і мрія у нас єдина, побачить квітучою рідну Україну!» До речі, цей крилатий вислів із тексту гімну Дергачівського району. Тому
бажаю, щоб у Дергачівському районі злагоджено співпрацювали всі територіальні громади. Та незабаром єдиною об’єднаною громадою ми почали новий
етап свого розвитку на Харківщині.
Самоврядні органи в демократичному суспільстві є важливим інститутом реального народовладдя та засобом реалізації інтересів територіальної громади.
Запевняю, що з депутатським корпусом міської ради, ми будемо наполегливі, мужні, принципові і послідовні в реалізації стратегічних завдань, планових роботах, досягненні нових здобутків на користь процвітання нашої громади.

20 ЛИСТОПАДА 2015 РОКУ РОЗПОЧАТО ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПУТАТСЬКОГО
КОРПУСУ ДЕРГАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
На першій сесії міської ради прийняті, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення: обрання секретаря ради, заступників
міського голови, затвердження постійних депутатських комісій та затвердження їх персонального складу, утворення виконавчого комітету, комісій,рад, комітетів при виконавчому комітеті та затвердження їх персонального складу.
Секретарем Дергачівської міської ради обрано Бондаренко Катерину Іванівну.
Першим заступником Дергачівського міського голови затверджено Кисіля Владислава Юрійовича.
Заступником Дергачівського міського голови з фінансово-економічних питань затверджено Христенко Олену Сергіївну.
Утворено п’ять постійних депутатських комісій, раду голів постійних комісій та затверджено їх персональний склад:
комісія з політико-правових питань, депутатської діяльності та місцевого самоврядування - Давиденко Андрій Олександрович, Доброскок Вадим Олександрович, Драган Ірина Леонідівна, Ємець Зоя Василівна; комісія з питань планування, бюджету та фінансів - Матющенко Катерина Петрівна, Безрук Світлана
Сергіївна, Звєрєв Ігор Митрофанович, Лучша Людмила Миколаївна, Мірошнікова Раїса Вікторівна; комісія з питань аграрної політики, будівництва, житловокомунального господарства та екології - Жуков Павло Олексійович, Безрук Володимир Миколайович, Волошин Володимир Анатолійович, Праско Олександр
Іванович, Сидоренко Григорій Іванович; комісія з питань промисловості, транспорту, зв’язку, розвитку підприємницької діяльності, побутового обслуговування
населення - Кубицький Владислав Костянтинович, Корнієнко Денис Євгенович, Малявський Леонід Володимирович, Осадчий Олександр Станіславович, Шишов Олександр Іванович; комісія з гуманітарних питань, охорони здоров’я, соціального захисту населення, забезпечення громадського порядку - Дехтяренко
Людмила Михайлівна, Волошко Наталія Миколаївна, Крижний Сергій Григорович, Мироненко Станіслав Павлович, Стрілець Віра Іванівна. Рада голів - Матющенко Катерина Петрівна, Жуков Павло Олексійович, Дехтяренко Людмила Михайлівна, Кубицький Владислав Костянтинович.
Утворено виконавчий комітет у складі 16 чоловік: Лисицький Олександр Васильович, міський голова; Бондаренко Катерина Іванівна, секретар міської ради;
Кисіль Владислав Юрійович, перший заступник Дергачівського міського голови; Христенко Олена Сергіївна, заступник Дергачівського міського голови з
фінансово-економічних питань; Приходченко Ігор Сергійович, інспектор виконавчого комітету Дергачівської міської ради; Кантемир Ольга Олександрівна, директор комунального підприємства технічної інвентаризації «Інвенрос»; Шаповалова Лариса Вадимівна, головний бухгалтер ТОВ «Сетко» (за згодою); Беделов Бедел Абдул Вагабович, директор ТОВ НВК «Реалпакс» (за згодою); Бережний Іван Сергійович, голова правління ТОВ «Науково-технічний та виробничий
комплекс «Енергосталь» (за згодою); Ходарєв Володимир Якович, заступник генерального директора з виробництва ТОВ «АТ «Біофарм» (за згодою); Леунова
Вікторія Володимирівна, директор Дергачівського навчально-виховного комплексу №1 Дергачівської міської ради Дергачівського району Харківської області;
Зубрич Геннадій Павлович, фізична особа-підприємець (за згодою); Шевцова Людмила Володимирівна, завідуюча аптечним відділом КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня» (за згодою); Гринишак Іван Михайлович, директор комунального підприємства «Дергачікомунсервіс» (за згодою); Крамін
Димитрій Віталійович, директор КП «Дергачівська міська ритуальна служба» (за згодою); Однокозова Тетяна Іванівна, директор Дергачівського будинку дитячої та юнацької творчості Дергачівської районної ради Харківської області (за згодою).
Утворено при виконавчому комітеті міської ради комісії, опікунську раду, комітет з конкурсних торгів, а саме: опікунську раду з питань забезпечення прав
повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування) - Болібок Оксана Володимирівна, спеціаліст І категорії - юрист виконавчого комітету Дергачівської міської ради, Леунова Вікторія Володимирівна, директор Дергачівського навчально-виховного комплексу №1 Дергачівської міської ради Дергачівського району
Харківської області (за згодою), -Дробот Валентина Миколаївна, завідуюча дошкільним дитячим закладом (ясла-садок) № 1 «Калинка» комбінованого типу
Дергачівської міської ради Дергачівського району Харківської області (за згодою), Кочегарова Валентина Григорівна, вчитель Дергачівської гімназії № 3 (за
згодою), Лебідь Ганна Олексіївна, вчитель Дергачівського ліцею № 2 (за згодою). Житлово-побутову комісію - Кисіль Владислав Юрійович, перший заступник
Дергачівського міського голови, Кантемир Ольга Олександрівна, директор комунального підприємства технічної інвентаризації «Інвенрос» (за згодою), Терещенко Світлана Валеріївна, спеціаліст І категорії виконавчого комітету Дергачівської міської ради, Гринишак Іван Михайлович, директор КП «Дергачікомунсервіс» (за згодою), Овсянніков Олексій Миколайович, голова правління ОСББ «Дергачівське» (за згодою). Комісію з питань земельних відносин - Салимоненко
Олександр Іванович, спеціаліст І категорії виконавчого комітету Дергачівської міської ради, Ніколенко Володимир Михайлович, завідуючий господарством
виконавчого комітету Дергачівської міської ради, Ємець Наталія Анатоліївна, приватний підприємець (за згодою), -Кантемир Олександр Анатолійович, заступник директора КПТІ «Інвенрос» (за згодою), Скорик Тетяна Володимирівна, архітектор приватного підприємства «Аріал-Техно» (за згодою). Адміністративну комісію -Приходченко Ігор Сергійович, інспектор виконавчого комітету Дергачівської міської ради, Болібок Оксана Володимирівна, спеціаліст І категорії
- юрист виконавчого комітету Дергачівської міської ради, Карташова Ольга Леонідівна, діловод виконавчого комітету Дергачівської міської ради, Степаненко
Олексій Володимирович, оператор комп’ютерного набору виконавчого комітету Дергачівської міської ради, Бредіхіна Марина Едуардівна, спеціаліст І категорії виконавчого комітету Дергачівської міської ради. Комітет з конкурсних торгів Дергачівської міської ради - Христенко Олена Сергіївна, заступник Дергачівського міського голови з фінансово-економічних питань, Кисіль Владислав Юрійович, перший заступник Дергачівського міського голови, Бредіхіна Марина
Едуардівна, спеціаліст І категорії виконавчого комітету Дергачівської міської ради, Болібок Оксана Володимирівна, спеціаліст І категорії виконавчого комітету
Дергачівської міської ради, Карташова Ольга Леонідівна, діловод виконавчого комітету Дергачівської міської ради. Комісію у справах сім’ї, дітей та молодіКисіль Владислав Юрійович, перший заступник Дергачівського міського голови, Однокозова Тетяна Іванівна, директор Дергачівського будинку дитячої та
юнацької творчості Дергачівської районної ради Харківської області (за згодою), Терещенко Світлана Валеріївна, спеціаліст І категорії виконавчого комітету
Дергачівської міської ради, Приходченко Ігор Сергійович, інспектор виконавчого комітету Дергачівської міської ради, Гресь Андрій Юрійович, вчитель фізичної культури Дергачівської гімназії №3 Дергачівської районної ради (за згодою). Комісію з питань поводження безхазяйними відходами на території м. Дергачі
- Кисіль Владислав Юрійович, перший заступник Дергачівського міського голови, Заболотний Михайло Юрійович, спеціаліст І категорії виконавчого комітету
Дергачівської міської ради, Соломка Олександр Олександрович, майстер по житлу комунального підприємства «Дергачікомунсервіс», Гринишак Іван Михайлович, директор комунального підприємства «Дергачікомунсервіс» (за згодою), Крамін Димитрій Віталійович, директор КП «Дергачівська міська ритуальна
служба» (за згодою).
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РОБОТИ З БЛАГОУСТРОЮ

У міському парку по пров.Петровського родина
Устименків Лідія Валентинівна та Інна Василівна
висадили молоді деревця

Висаджені молоді садженці липи по вул. Ворошилова

Облаштовано пішохідну доріжку до пров. Ударного

Національна поліція України створена
та розпочала свою роботу
7 листопада цього року вступив в законну силу Закон України «Про Національну поліцію». Міліція у нашій державі припинила своє існування. На теперішній час правоохоронці
продовжують виконувати свої професійні обов’язки і захищають громадян від злочинних
посягань.
Міністерством внутрішніх справ та керівництвом Національної поліції вжито необхідні
заходи для ефективної діяльності правоохоронців. Зокрема, забезпечено утворення та
реєстрацію як юридичних осіб публічного права, Головних управлінь Національної поліції
в регіонах та підрозділів поліції охорони, а також затверджено штат апарату Національної
поліції, який передбачає перелік територіальних органів поліції держави та містить штатний розпис кожного підрозділу.
На виконання вимог Закону України «Про Національну поліцію» та Кримінального процесуального кодексу України щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування
злочинів, у кожному органі поліції вже призначено на посади слідчих, які у повному обсязі виконують покладені на них обов’язки. Крім того, для забезпечення приймання та
реєстрації заяв про вчинення злочинів та організації відповідного реагування на посади
призначено працівників чергових частин територіальних органів поліції. Всі звернення
громадян реєструються у територіальних підрозділах, кожне з них розглядається уповноваженим працівником Національної поліції відповідно до вимог законодавства.
7 листопада зареєстровано Головне управління Національної поліції в Харківській області. Наказом Голови Національної поліції України тимчасово виконуючим обов’язки
начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області призначено
генерал-майора Дмитрієва Анатолія Анатолійовича.
Територіальні підрозділи поліції були об’єднані за принципом найближчого розташування районів. Відтепер дергачівські та золочівські правоохоронці будуть працювати разом.
Вже зареєстрований та функціонує Дергачівський відділ поліції (м. Дергачі) Головного
управління Національної поліції в Харківській області, начальник відділу полковник поліції Калашник Костянтин Васильович. До складу відділу входять:
-Солоницівське відділення поліції (с. Солоницівка) Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, начальник відділення підполковник поліції Таран Олександр Олександрович.
-Козачолопанське відділення поліції (с. Козача Лопань) Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, начальник відділення майор поліції Кизим Ростислав Володимирович.
-Золочівське відділення поліції (м. Золочів) Дергачівського відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Харківській області, начальник відділення підполковник
поліції Юрченко Юрій Олександрович.
«В Україні утворено нову структуру – Національну поліцію. Завдання органів поліції допомагати суспільству влаштувати безпечний та законний добробут для громадян. Поліцейські будуть захищати життя громадян та охороняти громадський порядок. Зрозуміло,
що діяльність поліції не можлива без активної допомоги та зацікавленої підтримки з боку
населення, оскільки без неї розкриття і профілактика злочинів не буде стовідсотково результативною. Тому основним пріоритетом у нашій роботі є налагодження партнерської
взаємодії з громадами – говорить начальник Дергачівського відділу поліції ГУНП в Харківській області полковник поліції Костянтин Калашник. Сьогодні робота поліції направлена
на попередження злочинів з залученням сил громади та консультування із громадянами з
питань профілактики правопорушень і охорони правопорядку. Ми будемо постійно аналізувати проблеми та потреби місцевого населення для оцінки ефективності нашої роботи
та подальшого планування службової діяльності з метою підвищення її ефективності.
Шановні громадяни! Не залишайтесь осторонь реформ, які проводяться у правоохоронній системі. У Вас є можливість сприяти роботі місцевої поліції, вносити свої пропозиції,
рекомендації щодо налагодження партнерських відносин, підвищення ефективності діяльності поліцейських. З будь – якою інформацією звертайтесь по тел. 2-08-88.

В Дергачівському відділі поліції призначено нового
заступника начальника по слідству

Проведені роботи по формувальному обрізанню
крон дерев по вул. 1 Травня

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!

Шановні Василю Івановичу та
Маріє Олексіївно Білаш!
Дергачівська міська рада, діти , внуки, правнучка Маша щиросердечно вітає Вас з 60-ти річним
ювілеєм подружнього життя.

Керувати слідчим відділом буде підполковник поліції Олег Анатолійович Кисельов.
17 листопада його було представлено особовому складу Дергачівського відділу поліції.
З цією метою у відділ прибув заступник начальника ГУНП в Харківській області – начальник слідчого управління полковник поліції Олександр Володимирович Бударний. Він
з позитивного боку охарактеризував нового керівника, відзначивши його професійний
досвід, позитивні ділові та особисті якості та те, що він проходив службу в зоні АТО.
На заході були присутні прокурор Дергачівсьоїї районної прокуратури радник юстиції Олександр Олексійович Шевцов та голова Дергачівського районного суду Олександр
Миколайович Жорняк, які познайомились з Олегом Анатолійовичем та поспілкувались
з ним з професійних питань. У своїх виступах представники даних структур відзначили
налагоджену позитивну взаємодію, яка існує між правоохоронцями щодо підтримання
правопорядку, безпеки на Дергачівщині та захисту місцевих жителів.
Начальник Дергачівського відділу поліції полковник поліції Костянтин Калашник зазначив, що слідство це необхідна та важлива структура, яка є складовою поліції. Він пообіцяв
підтримати нового заступника у всіх його починаннях та нововведеннях, які будуть сприяти ефективній діяльності поліцейського колективу, враховуючи, що головним завданням
правоохоронців є надання якісних послуг громадянам, авторитетність серед населення
та налагодження плідної співпраці з громадою.
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ОФІЦІЙНО. ОПИЛЮДНЕННЯ
ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА I сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ № 31
Від 20 листопада 2015 року
Про перейменування вулиць, провулків та в’їздів міста Дергачі
Відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», ураховуючи рішення виконавчого комітету Дергачівської міської ради від 10 листопада 2015 року № 195 ”Про перейменування вулиць,
провулків та в’їздів міста Дергачі”, розглянувши Звіт громадського обговорення з питання упорядкування найменувань вулиць, провулків, площ, парків та інших споруд міста Дергачі від 28.10.2015 року, керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада, - В И Р І Ш И Л А:
1. Перейменувати вулиці, провулки та в’їзди міста Дергачі:
1) вул. Жовтневої Перемоги – вул. Калинова;2) вул. Ворошилова – вул. Золочівський шлях (історична назва);3) вул. Петровського – вул. Сумський шлях (історична назва);4) вул. Червоного Міліціонера – вул. Каштанова;5) вул. Радянська – вул. Харківська;6) вул. Куйбишева – вул. Січова;7) вул. Ілліча – вул. Кутянська;8)
вул. Калініна – вул. Спортивна;9) вул. Леніна – вул. Світла;10) вул. 50 років ВЛКСМ – вул. Соснова;11) вул. Свердлова – вул. Культури;12) вул. Щорса – вул.
Молодіжна;13) вул. Пролетарська – вул. Щаслива;14) вул. Будьонного – вул. Незалежності;15) вул. Карла Маркса – вул. Трояндова;16) вул. Кірова – вул.
Борейська;17) вул. Червоного Хлібороба – вул. Хлібороба;18) вул. Артема – вул. Наукова;19) вул. Комінтерна – вул. Професійна;20) пров. Жовтневої Перемоги – пров. Калиновий;21) пров. Радянський – пров. Олександрівський;22) пров. Ілліча – пров. Кутянський;23) пров. Петровського – пров. Парковий;24) пров.
Більшовицький – пров. Виноградовий;25) пров. Соціалістичний – пров. Квітучий;26) пров. 30 років ВЛКСМ – пров. Сковороди;27) пров. Свердлова – пров.
Гончаренка;28) пров. Ворошилова – пров. Бакуменка;29) пров. Будьонного – пров. Незалежності;30) в’їзд Радянський – в’їзд Харківський;31) в’їзд Куйбишева
- в’їзд Січовий;32) в’їзд Ілліча - в’їзд Кутянський;33) в’їзд Петровського - в’їзд Сумський;34) в’їзд Ворошилова - в’їзд Піщанський;35) в’їзд Свердлова - в’їзд
Культури;36) в’їзд Будьонного - в’їзд Незалежності;37) в’їзд Комінтерна - в’їзд Професійний;38) в’їзд Жовтневої Перемоги – в’їзд Калиновий;39) вул. Жовтнева – вул. Гната Хоткевича;40) вул. Комсомольська – вул. Морозенка;41) пров. Жовтневий – пров. Зоряний;42) пров. Комсомольський – пров. Морозенка;43)
пров. Колгоспний – пров. Семенський;44) пров. Червоноармійський – пров. Армійський;45) в’їзд Червоноармійський – в’їзд Армійський;46) вул. Червоного
Агронома – вул. Агронома;47) пров. Комінтерна – пров. Професійний;48) в’їзд Червоного Міліціонера – в’їзд Каштановий;49) в’їзд Комсомольський – в’їзд
Морозенка;50) тупик Свердлова – тупик Культури.
2.Опублікувати дане рішення в газеті «Рідне місто» та на сайті Дергачівської міської ради.
3.Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.
4.Виконавчому комітету Дергачівської міської ради провести відповідні роботи, пов’язані з перейменуванням вказаних вулиць, провулків, в’їздів та тупиків:
4.1.Щодо занесення нових назв до державних реєстрів;
4.2.Виготовити таблички з новими назвами та розмістити їх на перейменованих об’єктах.
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з політико-правових питань депутатської діяльності та місцевого самоврядування
Дергачівської міської ради.
Дергачівський міський голова
О.В.Лисицький

Дергачівська міська рада надіслала інформацію про перейменування вулиць, провулків, в’їздів, тупиків до Харківської філії державного підприємства “Національні інформаційні системи” для внесення змін до словників Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Мешканці перейменованих вулиць
можуть отримати рішення “Про перейменування вулиць, провулків та в’їздів міста Дергачі” у міській раді.

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА І сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ №30
від 20 листопада 2015 року
Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Дергачівської міської ради та виконавчого комітету на 2016 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:
Затвердити План діяльності з
підготовки
проектів
регуляторних актів на
2016 рік: №
з/п

В и д и Назви проектів регуляторних актів
п р о ектів
регуляторних
актів

Ціль прийняття проектів регуляторних актів

Строки
підготовки проектів регуляторних
актів

Найменування регуляторного
органу
та
підрозділу,
відповідального за розроблення
проекту

1

р і ш е н - Про затвердження Положення про порядок відчу- Відкритість процедури розгляду питань, пов’язаних з об’єктами кому- Протягом В и к о н а в ня
ження майна, що є комунальною власністю тери- нальної власності
2016року чий комітет
торіальної громади міста Дергачі
Міська рада

2

рішення

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

1.Виявлення відумерлої спадщини та безхазяйного майна. 2.Набуття
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

Протягом 2016
року

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 дубліката свідоцтва про право
власності на об’єкт нерухомого майна, виданого на підставі рішень виконавчого комітету Дергачівської міської ради, які були оформлені до
01.01.2013 року

Протягом 2016
року

Міська рада
Виконавчий
комітет

4.

рішення

Про затвердження в м. Дергачі для населення і
суб’єктів господарювання норм утворення (твердих) побутових відходів

Проект документу націлений на поліпшення санітарного очищення міста, території міста та підвищення відповідальності суб’єктів усіх рівнів
у сфері поводження з відходами та екологічний стан міста. Для підприємства, яке надає послуги з вивезення (твердих) побутових відходів,
норми накопичення є підставою для визначення обсягів накопичення
відходів замовниками

Протягом 2016
року

Міська рада
Виконавчий
комітет

5.

рішення

Про затвердження Положення про порядок зняття
одно-багатоповерхових житлових будинків з
балансу житлового фонду комунальної власності
Дергачівської міської ради, передачу їх з комунальної власності у власність громадянам, юридичним особам, які приватизували або викупили
житло (за наявності з господарськими будівлями
та спорудами)

Забезпечення ефективного використання майна комунальної власності, встановлення єдиного порядку передачі одно-багатоповерхових
будинків, у яких приватизоване або викуплене житло, та економічно
невигідно створювати ОСББ, у власність громадянам

Протягом 2016
року

Міська рада
Виконавчий
комітет

6.

рішення

Про врегулювання питання щодо житлової площі
та проживання у гуртожитках комунальної власності територіальної громади м. Дергачі

1. Врегулювання питань щодо надання житлової площі та проживання в
гуртожитках територіальної громади м. Дергачі; 2.Сплата мешканцями
гуртожитків житлово-комунальних послуг

Протягом 2016
року

Міська рада
Виконавчий
комітет

7.

рішення

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

Впорядкування регуляторних актів, прийнятих Дергачівською міською
радою та її виконавчим комітетом, приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства

Протягом 2016
року

Міська рада
Виконавчий
комітет

2. Дане рішення оприлюднити шляхом публікації в міській газеті «Рідне місто».
3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на спеціаліста І категорії виконавчого комітету Дергачівської міської ради відповідно до розподілу посадових обов’язків, контроль – на постійну комісію міської ради з політико-правових питань, депутатської діяльності та місцевого самоврядування.
Дергачівський міський голова					
О.В. Лисицький

ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТИ «РІДНЕ МІСТО» НА 2016 РІК

ВАРТІСТЬ ПІДПИСКИ: на 1 місяць - 1 грн 62 коп; на 6 місяців - 6 грн 62 коп; на 1 рік - 12 грн 04 коп.
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ
Обережно ожеледиця!

Шановні мешканці Дергачівщини, щорічно Міністерство охорони здоров’я України реєструє сумну статистику травмувань, пов’язаних з ожеледдю.
Протягом небезпечного сезону лікарі надають допомогу тисячам громадян, які постраждали в наслідок необережного поводження на льоду.
Настала календарна зима, а отже похолодання, що призведе до утворення льодового покриву автомобільних доріг та тротуарів.
Для зменшення кількості нещасних випадків на льоду, фахівці Дергачівського районного управління ГУ ДСНС України у Харківській області заздалегідь
пропонують прості рекомендації, як уберегтися від травмування під час ожеледиці:
•ходити потрібно, не поспішаючи, ноги злегка розслабити в колінах, ступаючи на всю підошву. Руки повинні бути не зайняті вантажем;
•при порушенні рівноваги – швидко треба присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
•у момент падіння треба згрупуватися, напружити мязи, а доторкнувшись до землі, обовязково перекотитися – від цього удар помякшиться;
•не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів;
•обходьте металеві кришки люків. Як правило, вони покриті льодом;
•не ходіть краєм проїжджої частини дороги. Це небезпечно завжди, а на слизьких дорогах особливо. Можна впасти і вилетіти на проїжджу частину дороги;
•не перебігайте проїжджу частину дороги під час снігопаду та в ожеледицю;
•небезпечні прогулянки в ожеледицю в нетверезому стані. У стані спяніння травми найчастіше важкі, всупереч поширеній думці, що пяний падає завжди вдало;
•якщо ви впали і через деякий час відчули біль у голові, нудоту, біль в суглобах, утворились пухлини, - терміново зверніться до лікаря в травмпункт,
інакше можуть виникнути ускладнення з негативними наслідками;
•щоб уникнути небезпеки, тримайтеся далі від будинків – ближче до середини тротуару. Взимку, особливо в містах, дуже велику небезпеку становлять
бурульки. Найбільш небезпечні бурульки під час відлиги.
Будьте обережними! Дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності, бережіть своє життя.
Заступник начальника 53-ДПРЧ ГУ ДСНС України у Харківській області капітан служби цивільного захисту
Шелудько І. О.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ
Промисловість. У січні–вересні 2015 р. підприємствами Дергачівського району реалізовано промислової продукції на 3,9 млрд.грн., що складає 5,4%
від загального обсягу реалізації. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення Дергачівського району становив 40,6 тис.грн.
Енергетика. У жовтні 2015 р. у порівнянні з відповідним періодом минулого року по Дергачівському району зменшились обсяги використання вугілля
кам’яного у 7,5 раза, бензину моторного – на 12,2%, газойлів (палива дизельного) – на 3,9%, газу природного – на 2,1%.
Станом на 1 листопада 2015 р. збільшились запаси газойлів (палива дизельного) у 1,5 раза, бензину моторного – на 10,8%.
Сільське господарство. На 1 листопада п.р. зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) в сільськогосподарських підприємствах (крім
малих) Дергачівського району обмолочено на площі 13387 га, що складає 90,3% площ, посіяних під урожай 2015 р.
З початку жнив одержано 527280 ц зерна (в початково оприбуткованій вазі), що на 5,7% більше, ніж у попередньому році, при середній урожайності
зернових культур 39,4 ц з 1 га (на 2,4 ц з 1 га менше).
За січень–жовтень 2015 р. вироблено м’яса (реалізовано на забій худоби та птиці в живій вазі) 2562 ц, молока – 14568 ц. Порівняно з відповідним періодом попереднього року виробництво м’яса зменшилось на 73,7%, молока – на 26,5%.
На початок листопада 2015 р. у сільськогосподарських підприємствах налічувалось 1549 голів великої рогатої худоби (з них 538 голів корів), 1049 голів свиней. Порівняно до 1 листопада 2014 р. чисельність великої рогатої худоби скоротилась на 23,2% (у т.ч. корів – на 25,2%), свиней – на 14,9%.
Поголів’я овець та кіз зменшилось на 10,1%.
Будівництво. За січень–жовтень 2015 р. у Дергачівському районі прийнято в експлуатацію 10462 м2 загальної площі житла.
Прийнято в експлуатацію 58 квартир. Середній розмір квартири становив 180,38 м2 загальної площі.
Крім того, прийнято в експлуатацію кафе на 100 посадових місць, човнова станція загальною площею 475 м2 , забійно–м’ясопереробний цех на 200
т.
Також прийнято в експлуатацію: механоскладальний цех загальною площею 2757 м2; склад загальною площею 1546 м2; трансформаторна підстанція
потужністю 10,00 тис. кВа; газопровід шлейф протяжністю – 3,19 км.
Також, у січні–вересні 2015 р. завершено будівництво об’єктів соціальної сфери, а саме: оздоровчого комплексу, загальною площею 2478,6 м2.
Транспорт. Загальні обсяги вантажних перевезень автомобільним транспортом по Дергачівському району (з урахуванням обсягів фізичних осібпідприємців) за січень–жовтень 2015р. склали 325,1 тис.т., виконано
80278,8 тис.ткм вантажної роботи, що становило 92,1% та 78,1% відповідно від обсягів січня–жовтня 2014 р.
Загальні обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом по району (з урахуванням обсягів фізичних осіб-підприємців) склали 672,5 тис.
пасажирів, виконано 8636,6 тис.пас.км пасажирської роботи, що більше на 30,2% та 12,4% відповідно обсягів січня–жовтня 2014 р.
Прямі іноземні інвестиції. Станом на 1 жовтня 2015 р. обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у Дергачівському районі становив
31746,5 тис.дол. США, що на 12,1% менше обсягів інвестицій на початок 2015 р., та на одну особу населення складає 333,8 дол.
У цілому зменшення прямих інвестицій, з урахуванням його переоцінки, утрат капіталу, курсової різниці, у січні–вересні 2015 р. складало 4378,8 тис.
дол. (у січні–вересні 2014 р. – 8369,9 тис.дол.).
Доходи населення. Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємств, установ та організацій Дергачівського району у січні–вересні
2015 р. становила 11,8 тис. осіб, або 2% від загального показника по області.
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника у вищевказаному періоді дорівнювала 3700 грн. і перевищувала законодавчо встановлені державні соціальні стандарти: рівень мінімальної заробітної плати та прожитковий мінімум для працездатної особи
(1378 грн.) – у 2,7 раза, була на 5% більше середньообласного показника.
Станом на 1 жовтня 2015 року заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, установах та в організаціях Дергачівського району не
було.
Рівень сплати населенням Дергачівського району житлово-комунальних послуг з початку року склав 97,9%, проти 101,0% по області. Темп зростання
заборгованості населення з оплати ЖКП (відсотків до початку звітного року) по району склав 101,6%. Середній термін заборгованості населення за
всі послуги склав 3,5 місяців.
Демографічна ситуація. На 1 жовтня 2015 р. у Дергачівському районі, за оцінкою, проживало 95107 осіб. Упродовж січня–вересня 2015 р. чисельність населення збільшилась на 47 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 0,7 особи. Збільшення чисельності населення району
відбулося виключно за рахунок міграційного приросту – 632 особи, водночас зафіксовано природне зменшення населення – 585 осіб.
За січень–вересень 2015 р. в цілому по району зареєстровано
673 народжених та 1258 померлих, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило відповідно 9,5 народжених та 17,7 померлих.
За січень–вересень 2015 р. у район прибуло 1146 осіб, вибуло 514 осіб, сальдо міграції було додатним – 632 особи.
Заступник начальника Головного управління статистики у Харківській області

І.Г.Наумов

ПОБУТОВІ ВІДХОДИ (СМІТТЯ) ВИВЕЗУТЬ З ВАШОГО ПОДВІР’Я.
Вартість 6 грн. 94. коп з одного замовника послуги. Виконує послуги КП “Дергачікомунсервіс” у зручний
для Вас час. За детальною інформацією звертатись: м.Дергачі вул. 1 Травня, 20 тел. 3-01-48, 3-01-63;
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