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27 років тому, 15 лютого 1989 року, остання колона
військ була виведена з Афганістану.
В Україні 15 лютого офіційно
відзначається відповідно до
Указу Президента України №
180/2004 від 11 лютого 2004
року і має назву “День вшанування учасників бойових дій на
території інших держав”.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
надаю звіт про діяльність Дергачівської міської ради та її виконавчого
комітету у 2015 році.
Рік був непростим, та, незважаючи на труднощі, які виникали на тлі важливих соціально-політичних подій в Україні, наша територіальна громада зберегла стабільність. Протягом року міська рада інтенсивно працювала, знаходила компромісні рішення по виходу з проблемних ситуацій,
закріплювала позитивні тенденції у розв’язанні соціальних проблем. Головним завданням, над яким працював депутатський корпус і виконавчий комітет ради, була максимальна реалізація інтересів міської громади в реальних політичних, економічних та соціальних умовах, у межах
Конституції та законів України.
Досвід минулих років довів, що забезпечення життєдіяльності всіх сфер
міського господарства, розвитку міста можливе при одній умові: коли
громада та влада дослухаються один до одного й тісно співпрацюють,
разом шукають альтернативні шляхи виходу із складного становища. Звітуючи про роботу у 2015 році, хочу подякувати всім, хто разом із міською
владою сумлінно працював над вирішенням поставлених завдань, був
терплячим і мудрим, - це і депутати міської ради, і комунальні підприємства, і голови вуличних та будинкових комітетів, ОСББ «Дергачівське»,
приватні підприємці, підприємства, організації, установи, які працюють
у місті, представники громадськості, які продемонстрували активну і дієву позицію у вирішенні питань життєзабезпечення м. Дергачі.
У 2015 році міська рада працювала за затвердженими планами заходів
щодо організації виконання та економічного і раціонального використання коштів місцевого бюджету. Вдалося підтримати роботу систем
життєзабезпечення міста на достатньому рівні, стабільно виплачувалася заробітна плата працівникам бюджетної сфери.
За рік проведено 20 сесій міської ради, із них 7 сесій позачергових. 5
сесій проведені депутатами міської ради 7 скликання. Усього на пленарних засіданням розглянуто 605 питань та прийнято відповідних рішень.
Відбулося 17 засідань виконавчого комітету ради, на яких прийнято 217
рішень.
З метою належної організації процесу проведення добровільного
об’єднання територіальних громад, відповідно до Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад» на території ради було
проведено низку заходів по обговоренню закону та прийняті власні рішення. Так, міською радою прийнято рішення про надання згоди на добровільне об’єднання 10 територіальних громад району в об’єднану територіальну громаду з центром у місті Дергачі. Дане рішення доведено
до наших сусідніх громад, чекаємо відповіді.
У місті відбулися громадські обговорення з питання упорядкування найменування вулиць, провулків, площ, парків. Міською радою прийнято
рішення про перейменування 50 назв об’єктів, заходи з даного питання
продовжаться і знаходяться на етапі закінчення.
У відповідності до законодавства, на території міської ради належно
була організована робота у підготовці та проведенні місцевих виборів
на 10 виборчих дільницях міста.
На виконання основних принципів державної регуляторної політики, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Дергачівською міською радою,
протягом року проводилася робота, спрямована на поліпшення умов
для розвитку господарської діяльності.
За 2015 рік розробка регуляторних актів здійснювалась відповідно до
затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів Дергачівської міської ради та її виконавчого комітету на 2015 рік,
затвердженого рішенням № 2 «Про затвердження Плану діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів Дергачівської міської ради та
виконавчого комітету на 2015 рік» LXV сесії VI скликання Дергачівської
міської ради від 12 грудня 2014 року та рішень про внесення змін до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік:
рішення LXVIІ сесії Дергачівської міської ради VI скликання №25
від 06 лютого 2015 року;
рішення LXХІ сесії Дергачівської міської ради VI скликання №15
від 27 березня 2015 року;
рішення LXХІІ сесії Дергачівської міської ради VI скликання №15
від 30 квітня 2015 року;
рішення LXХІV сесії Дергачівської міської ради VI скликання №12
продовження на 2 стр.

У цей день міський голова разом з представниками міського
осередку ветеранів війни в Афганістані та керівниками району, помічниками народного депутата України В.Кацуби, Харківського обласного депутата Попова В.В., поклали квіти до
пам’ятного знаку воїнів-афганців. Вшанували пам’ять 13 загиблих військовослужбовців з Дергачівського району.

Шість екіпажів груп швидкого реагування
виїхали на патрулювання по Дергачівщині
24 лютого працівники Дергачівського ВП запровадили у свою
діяльність нові форм і методи роботи. По території району, в усіх селах та селищах, будуть цілодобово чергувати групи швидкого реагування, щоб оперативно реагувати на заяви та повідомлення громадян, надавати людям захист від злочинців.
До складу кожної групи входять двоє поліцейських, які несуть службу на автомобілі. Службовий транспорт оснащений сучасними
електронними засобами зв’язку, для того, щоб правоохоронці мали
можливість швидко отримувати необхідну для роботи інформацію.
Чергуватимуть ГШР протягом 12 годин кожна на закріпленій зоні
обслуговування, здійснюючи безперервне патрулювання по певному маршруту.
Вся інформація про правопорушення на території обслуговування буде надходити керівнику чергової зміни Дергачівського відділу поліції, який оперативно направляє на місце події групи швидкого реагування, закріплену за цією зоною, або найближчий вільний
наряд поліції. Крім того, патрульні поліцейські будуть виконувати
функції превенції,проводити профілактичну роботу з особами, які
перебувають на адміністративному обліку, надавати допомогу населенню, здійснювати комунікацію з територіальними громадами,
контролювати дотримання Правил дорожнього руху.
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від 30 червня 2015 року.
Всі відповідні зміни затверджені рішеннями пленарних
засідань.
За 2015 рік прийнято 11 регуляторних актів, серед них:
рішення виконавчого комітету Дергачівської
міської ради № 58 від 14 квітня 2015 року « Про затвердження в місті Дергачі для населення і суб’єктів господарювання норм утворення (твердих) побутових відходів»;
рішення LXXII сесії VI скликання № 17 від 30 квітня 2015 року «Про нову редакцію «Тимчасового порядку
щодо встановлення договору особистого сервітуту на
земельні ділянки під тимчасовими спорудами для провадження підприємницької діяльності та для обслуговування інших споруд на території Дергачівської міської
ради»;
рішення LXXII сесії VI скликання № 18 від 30 квітня 2015 року «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)»;
рішення виконавчого комітету Дергачівської
міської ради № 82 від 12 травня 2015 року « Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів ТОВ
«Фрегат-К» на міських автобусних маршрутах загального користування, що здійснюється у звичайному режимі
руху в м. Дергачі»;
рішення виконавчого комітету Дергачівської
міської ради № 83 від 12 травня 2015 року «Про затвердження нової редакції прейскурантів цін на ритуальні послуги, пов’язані з похованням, які надаються населення
КП «Дергачівська міська ритуальна служба»;
рішення LXXIII сесії VI скликання № 10 від 29 травня 2015 року « Про встановлення туристичного збору та
затвердження Положення справляння збору на території
Дергачівської міської ради»;
рішення LXXIII сесії VI скликання № 11 від 29 травня 2015 року «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів та затвердження Положення справляння збору на території Дергачівської міської
ради»;
рішення LXXIV сесії VI скликання № 9 від 30 червня 2015 року «Про встановлення плати за землю та затвердження Положення справляння плати за землю на
території Дергачівської міської ради»;
рішення LXXIV сесії VI скликання № 10 від 30 червня 2015 року «Про затвердження розміру орендної плати
за землю на території Дергачівської міської ради в новій
редакції»;
рішення LXXIV сесії VI скликання № 16 від 31 липня 2015 року «Про врегулювання питання щодо житлової
площі та проживання у гуртожитках комунальної власності територіальної громади м. Дергачі»;
У звітному році прийнято новий регуляторний акт для
внесення зміни до одного з діючих регуляторних актів, а
саме:
рішення LXXII сесії VI скликання № 16 від 30 квітня 2015 року «Про нову редакцію додатку № 2 до рішення
№ 11 Vсесії 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)»;
Протягом 2015 року 8 регуляторних акта було визнано такими, що втратили чинність у зв’язку з розроблення і прийняттям 6 нових регуляторних актів.
До проектів регуляторних актів розробниками були підготовлення аналізи регуляторного впливу, які разом з
проектами регуляторних актів оприлюднювались шляхом
розміщення в офіційному друкованому видання міста –
газеті «Рідне місто», а також на офіційному сайті Дергачівської міської ради та на інформаційному стенді Дергачівської міської ради. У зв’язку зі змінами в законодавстві
регуляторні акти, що були прийняті в 2015 році будуть
переглядатися і в результаті будуть скасовані або визнані
такими, що втратили чинність.
Протягом звітного періоду розробниками регуляторних
актів виконавчого комітету і міської ради було проведено
24 відстеження результативності прийнятих рішень: 11 –
базових, 6 - повторних та 7 - періодичних, звіти про відстеження були оприлюднені на сайті Дергачівської міської ради та інформаційному стенді Дергачівської міської
ради.
Станом на 31 грудня 2015 року нараховується 46 діючих
регуляторних актів, прийнятих Дергачівською міською
радою та її виконавчим комітетом. У процесі використання діючих регуляторних актів у сфері господарської діяльності при з’ясуванні необхідність внесення змін до них, чи
необхідність розроблення нових редакцій, чи визнання
такими, що втратили чинність, будуть прийматись відповідні рішення.
У звітному періоді увага була сконцентрована на реалізацію діючих міських програм: «Безбар’єрна Україна»,
«Питна Вода», «Обдарованість», «Почесний громадянин
міста Дергачі», Програма соціально-економічного та
культурного розвитку міста Дергачі на 2015 рік, Програма соціально-економічного розвитку території Дергачівської міської ради на 2011-2015 рр., Програма охорони
навколишнього середовища природного середовища
Дергачівської міської ради на 2015 рік, 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 міста Дергачі на 2013-2015 рр.,
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Програма проведення громадських робіт на території
Дергачівської міської ради.
Так, з місцевого бюджету були профінансовані наступні
заходи:
-упорядкування відкритих джерел питної води та ремонт
шахтних колодязів, послуги по очистці та відкачці води з
шахтних колодязів;
-транспортні послуги по підвозу води;
-озеленення міста: утримання існуючих зелених насаджень та висадження нових дерев, квітників, утримання
парків та скверів, видалення сухостою, кронування дерев
(висаджено 100 саджанців дерев, видалено – 16 одиниць
сухостою та аварійних дерев, здійснено обрізання крони
30 дерев);
-збирання, перевезення, захоронення твердих побутових відходів;
-створено 10 тимчасових робочих місць для проведення
громадських робіт по заходах з благоустрою території:
-протягом року здійснювалася виплата стипендії чотирьом обдарованим учням, які були подані від педагогічних колективів на 2014-2015 і 2015-2016 навчальні роки;
- за рік було проведено 7 весільних обрядів;
- у краєзнавчому музеї міста проведено 15 тематичних
екскурсій;
- щомісяця виходила міська газета «Рідне місто»;
-безперебійно працювали три комунальні підприємства
міста (КП «Дергачікомунсервіс», КП «Дергачівська міська ритуальна служба», КПТІ «Інвенрос»). Незважаючи на
труднощі та обмежене фінансування, вони підтримували
необхідний рівень робіт та послуг.
За звітний рік був проведений капітальний ремонт доріг
комунальної власності, а саме : вул.Соснова (колишня
вул.50 років ВЛКСМ ), від вул. Сумський шлях (колишня
вул. Петровського) до Дергачівського району електричних мереж, вул. Садова, від вул.Соснова (колишня вул.50
років ВЛКСМ) до пров. Єрмішина, вул.1-го Травня (від
вул.Революції до будівлі прокуратури), вул.Революції (від
вул.Сумський шлях (колишня вул. Петровського) до кафе
«Візит»), вул. Революції (від вул.Сумський шлях (колишня вул. Петровського) до вул.1 Травня), вул. Матюшенка
(від буд№61 до вул.Калинова (колишня вул.Жовтневої
Перемоги)), пров. Заводський (від вул.Сумський шлях
(колишня вул. Петровського) до вул. Садова), вул. Шевченка (від вул. Морозенка (колишня вул.Комсомольська )
до перехр. вул. Шевченка і вул. Горького), вул.Залізнична
(від залізничного переїзду до пров.Крупської).
У дорожньому господарстві міста проведено роботи по
поточному ремонту доріг комунальної власності, а саме
проведено роботи по асфальтуванню таких об’єктів дорожнього господарства: вул. 1 Травня (від.буд №56 до
буд.№66); вул. Незалежності (колишня вул. Будьонного)
від вул.Сумський шлях (колишня вул. Петровського) до
містка по вул. Незалежності (колишня вул.Будьонного);
вул.23 Серпня (від роздоріжжя верхньої і нижньої частин
вул.23 Серпня до буд №64); вул. 23 Серпня (верхня частина вулиці); вул. Каштанова (колишня вул. Червоного
Міліціонера); вул. Сербіна (від вул. Професійна (колишня
вул. Комінтерна) до пров. Бакуменка (колишній пров. Ворошилова)); вул. Професійна (колишня вул.Комінтерна)
(від.буд.№14 до вул. Сербіна); вул. Культури (колишня
вул. Свердлова); вул.Сербіна (від вул. Професійна (колишня вул. Комінтерна ) до вул.К алинова (колишня вул.
Жовтневої Перемоги) та відрізок вул. Калинова (колишня
вул.Жовтневої Перемоги) до кінноспортивної школи; вул.
Лозівська (від вул. Сумський шлях (колишня вул. Петровського) до пров. Парковий (колишній пров. Петровського )); від залізничного переїзду до пров. Залізничного;
вул. Калинова (колишня вул. Жовтневої Перемоги ) (від
буд№6 до буд.№8); підйом по вул. Гагаріна (від вул. Хлібороба (колишня вул. Червоного Хлібороба ) до буд.№23
по вул. Гагаріна); пров. Заводський; пров. Калиновий (колишній пров. Жовтневої Перемоги ); пров. Кутянська (колишня вул. Ілліча )(№7-№39); вул. Зарічна (від вул. Зарічна до буд.№8-А); провул. Хлібороба (колишній провул.
Червоного Хлібороба )(від вул. Кірова (колишня вул. Борейська) до буд.№12); вул. Лісна (від № 16 до вул. Хлібороба ( колишня вул. Червоного Хлібороба); вул. Потьомкіна (від вул. Революції до вул. Сумський шлях (колишня
вул. Петровського)); вул. Гната Хоткевича ( колишня вул.
Жовтнева) (біля пл. Перемоги до пров. Жовтневий); пров.
Зоряний (колишній пров. Жовтневий (від вул. Матюшенка
до вул. Гната Хоткевича (колишня вул. Жовтнева); спуск
пров. Транспортний (від буд.№4 до буд.№8); вул. Кооперативна, під’їздна дорога до с.Ємці, с.Шовкопляси; дорожне покриття дитячого майданчика по пров. Кутузова.
Щодо ремонту внутрішніх квартальних проїздів та тротуарів житлових масивів, то асфальтні роботи були проведені по 9 об’єктам: тротуар по вул. Золочівський шлях, (
колишня вул. Ворошилова) (від пров. Бакуменка (колишній пров. Ворошилова) до повороту на с.Замірці); проїзд
по ж/м вул. Центральна (від пров. Леонова до буд. по вул.
Центральна 11Б); прибудинкова територія в районі житлового багатоповерхового будинку №9 по вул. Центральній; в’їзд і дорога в районі житлового багатоповерхового
будинку №1 і №3 по вул. Центральній; в’їзд до прибудинкової території в районі житлового багатоповерхового будинку №12 по вул. Центральній; тротуар по вул.
Залізничній (від буд.№ 26 до повороту на ДАІ); тротуар
біля буд.11Г по вул. Центральній; прибудинкова територія житлового масиву по вул.Центральна; тротуару вул.1
Травня (біля вечірньої школи); ремонт тротуарних доріжок по вул. Золочівський шлях ( колишня вул. Ворошилова), від вул. Культури (колишня вул. Свердлова) до НВК
ЗОШ-дошкільного закладу); ремонт тротуарних доріжок
по вул. Лозівській ( до НВК №1) та по вул. Центральній
(до дитячого будинку «З любов‘ю до дитини»); тротуар від

вул. Незалежності (колишня вул. Будьонного )до пров.
Ударний.
Крім того, за зверненнями мешканців міста, вуличних
та будинкових комітетів, 100 об’єктів вулиць, провулків,
в’їздів були підсипані щебенем, а саме, : вул. Леонова;
вул. Соснова ( колишня вул.50 років ВЛКСМ); вул. Світлофорна; вул. Червоного Прапора; вул. Калинова (колишня вул. Жовтневої Перемоги); в’їзд Ломоносова; вул. 23
Серпня (коло автобусної зупинки); вул. Харківська (колишня вул.Радянська); пров. Харківський; в’їзд Новий;
вул. Садова (гаражний кооператив); вул. Садова (від вул.
Революції); пров. Озерний; пров. Піонерський; станція
«Нові Дергачі»; узбіччя вул. Золочівський шлях( колишня
вул. Ворошилова); узбіччя вул. Сумький шлях (колишня
вул. Петровського); пров. Жуковського; пров. Новосьоловський; узбіччя пров. Парковий (колишній пров. Петровського); пров. Золочівський; пров. Стадіонний; пров.
Виноградовий (колишній пров. Більшовицький); вул.Зелена; пров. Квітучий (колишній пров. Соціалістичний);
вул. Агрономічна; с. Маслії; пров. Кутузова; вул. Центральна, біля буд. №11-Б; с. Ємці; вул. Семафорна; вул.
Чехова; пров. Огородній; вул.Огородня; вул.Світла (колишня вул. Леніна); в’їзд Піонерський; вул. Чкалова; в’їзд
Луначарського; пров. Калиновий( колишній пров. Жовтневої Перемоги); площа Перемоги (біля Будинку Культури); біля Дергачівського НВК № 1; с. Семенівка; с. Білаші;
с. Шовкопляси; дорога до с. Замірці; с. Замірці (дамба);
с. Семенівка (цвинтар); вул. Терешкова; пров. Шкільний;
в’їзд Культури (колишній в’їзд Свердлова); пров. Дергачівський; вул. Культури( колишня вул. Свердлова); вул. 1
Травня; вул. Борейська (колишня вул. Кірова); вул. Кутянська (колишня вул. Ілліча); в’їзд Лозівський; вул. Каштанова ( колишня вул. Ч.Міліціонера); пров. Олександрівський
(колишній пров. Радянський); в’їзд Український; в’їзд Арміський (колишній в’їзд Червоноармійський); в’їзд Озерний; в’їзд Заводський; пров. Архітекторів; вул. Суворова;
вул. Залізнична (узбіччя); вул. Калініна; вул. Терешкової; в/д Піщанський (колишній в\д Ворошилова); вул. 23
Серпня; пров. Театральний; пров. Дзержинського; пров.
Трудовий; пров. Тітова; пров. Червоного Партизана;
пров. Чайковського; пров. Незалежності (колишній пров.
Будьонного); пров. Південний; вул. Центральна; вул. Незалежності (колишня вул. Будьонного); вул. Постишева;
пров. Сковороди (колишній пров. 30 років ВЛКСМ); в/д
Кутянський (колишній в/д Ілліча); пров. Золочівський;
вул. Гната Хоткевича (колишня вул. Жовтнева); вул. Чапаєва; вул. Хлібороба (колишня вул. Ч.Хлібороба) (дорога
до кладовища); вул. Інтернаціональна; вул. Піонера, вул.
Лугова; вул. Річна; вул. Лозівська; вул. Залізнична (залізничний переїзд); вул. 8 Березня; пров. Газовий; вул.
Нагорна; вул. Папаніна; пров. Річний; пров. Вишневий;
пров. Енергетиків; вул.Незалежності (колишня вул. Будьонного) (біля магазину); вул. Горького (криниця); пров.
Крупської; вул. Шевченка.
Здійснено роботи по поточному ремонту шахтних колодязів загального призначення, (по вул.Садовій, 10В,
вул. Культури (колишня вул. Свердлова), вул. Хлібороба
(колишня вул.Червоного Хлібороба), вул. Молодіжна (колишня вул. Щорса), вул. Горького, вул. Седова, вул. Світла (колишня вул. Леніна), вул. Степна, вїзд Незалежності
(колишній в\д Будьонного), пров. Кутянський (колишній
пров. Ілліча), вул. Плеханова, пров. Червоних партизан,
пров. Огородній, вул. Огородня, пров.Квітучий (колишній пров. Соціалістичнй), вул.Центральна). Проведено
ремонтні роботи криниць по вул. Незалежності (колишня
вул.Будьонного) та ремонт кладок по вул. Хлібороба (колишня вул. Червоного Хлібороба), вул. Калинова (колишня вул. Жовтневої Перемоги) та по в‘їзду Піонерському.
Тривали щоденні сезонні роботи: улітку – прибирання,
покіс трави на узбіччях доріг центральних вулиць міста;
узимку – розчистка доріг комунальної власності від снігу
(підсипка піском центральних доріг та внутрішньо квартальних доріг на житлових масивах).
Проведено роботи по відновленню вже існуючих та будівництву нових мереж вуличного освітлення: по вул.
Соснова (колишня вул.50 років ВЛКСМ), вул. Культури
(колишня вул. Свердлова), вул. Борейська (колишня вул.
Кірова), вул. Суворова, с. Ємці, с. Шовкопляси, вул. Чапаєва, вул. Калинова (колишня вул. Жовтневої Перемоги
), вул. Морозенка (колишня вул. Комсомольська), пров.
Крупської, вул.1-го Травня, вул. Незалежності (колишня
вул. Будьонного ), вул. Хлібороба (колишня вул. Червоного Хлібороба). Здійснювалось придбання електричних
ламп, плафонів, кабелю, вуличних світильників, тощо.
За заявами голів вуличних комітетів проводилася постійна заміна ламп вуличного освітлення.
Придбано комплекти дитячих майданчиків, гойдалок,
здійснено ремонт виробів дитячих майданчиків, установлені нові та відремонтовані вже існуючі штакетні огорожі,
придбано залізобетонні лави для паркових зон, облаштовано новими дитячими гральними майданчиками нові
зони відпочинку по вул. Центральній (до дитячого будинку «З любов‘ю до дитини») та по вул. Золочівський шлях
(колишня вул. Ворошилова) від вул. Культури (колишня
вул. Свердлова) до НВК ЗОШ-дошкільного закладу.
Проведено заходи по теплоізоляції місць загального користування багатоквартирних житлових будинків, роботи
по заміні труб водопостачання, водовідведення, проводилася зміна задвижок та кранів тепломереж, виконувався під’їздів житлових будинків, ремонт покрівлі, входів в
підвали та цоколів в будинки: вхідних дверей, під’їздів,
підвалів, горищ, технічних поверхів, а саме: виготовлено
дверне полотно у житлових будинках по вул. Сумський
шлях (колишня вул. Петровського), 178 (2,3 під’їзди), вул.
Садова, 10В, вул. Сумський шлях (колишня вул. Петровпродовження на 3 стр.
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ського), 176; проведено ремонт віконних отворів житлового будинку по вул. Садова, 10Д; відремонтовано трубу
водопостачання у 2 під’їзді будинку №5 по вул. Центральній; частково замінено водостічну трубу у 6 під’їзді будинку 10В по вул. Садовій; частково замінено каналізаційну
трубу у 2 та 6 під’їздах будинку 10Б по вул. Садовій, та у
3 під’їзді будинку 10А по вул. Садовій; частково замінено
каналізаційну трубу біля будинку №1 по вул. Центральній;
здійснено ремонт електропостачання житлового будинку
по вул. Садова,10В; замінено задвижки та крани тепломереж в будинках 10Є, 10Д,10Ж, 10К по вул. Садовій;
проведено ремонт під’їздів житлових будинків по вул.
Сумський шлях (колишня вул. Петровського), 178 та вул.
Садова, 10В; виготовлено навіси у житловому будинку по
вул. Сумський шлях (колишня вул. Петровського), 176 Б;
відремонтовано всі входи в під’їзди в будинках по вул. Садова 10А,10Б,10В; зроблено ремонт покрівлі у 5 під’їзді
будинку 10Б по вул. Садовій; відремонтовано входи в підвал та цоколь в будинку 10Б по вул. Садовій та в будинках
11Б та 11Г, по вул. Центральній; відремонтовано цоколь в
будинках №22, 23 по вул. Центральній; зроблено ремонт
1 під’їзду в будинку №16 та у 1 і 2 під’їздах будинку №21
по вул. Центральній; проведено частковий ремонт покрівлі будинку №21А (3 під’їзд) по вул. Центральній; відремонтовано покрівлю 2 під’їзду в будинку №45 по вул.
Степній та 1 під’їзду по вул.23 Серпня,14.
Зроблено заміну аварійної водопостачальної труби по
вул. Незалежності ( (колишня вул. Будьонного) та прокладено новий водогін (500м.) по вул. Енергетиків. Замінено задвижки по вул. Сумський шлях (колишня вул.
Петровського) та по вул. Наукова( колишня вул. Артема);
зроблено поточний ремонт водонапірної вежі по вул. Наукова (колишня вул. Артема); по житловому масиву по
вул. Садовій, біля будинків 10Є,10Ж та по вул. Центральній біля будинку №1 та 5 частково замінено труби водопостачання.
Розуміючи важливість вирішення питання щодо участі у
проведенні робіт з реконструкції каналізаційного напорного колектору та забезпечення повноцінного функціонування реконструйованих очисних споруд каналізаційного комплексу м. Дергачі в єдиній системі (які на
сьогоднішній день є на балансі Малоданилівської селищної ради), Дергачівською міською радою було затверджено субвенцію районному бюджету з подальшою
передачею обласному бюджету на здійснення видатків
з виготовлення проекту щодо капітального ремонту каналізаційної системи «м. Дергачі-відвідний колектор до
с.Караван» в сумі 369,61 тис. грн..
Для забезпечення безперебійної роботи КП «Дергачікомунсервіс» по забезпеченню мешканців водою придбано
нові глибоководні насоси та проведено ремонт водяних
насосів.
В 2015 році для розвитку матеріально-технічної бази підприємства було придбано основні засоби, а саме: кузов
для автомобіля ГАЗ 53, відвал, вантажний фургон ГАЗ
3307та відвал на трактор для розчищення вулиць у зимовий період.
За рахунок благодійного фонду «Слобідський край ХХІ
століття» для виробничих потреб КП «Дергачікомунсервіс» було придбано автомобіль «Газель» та з нагоди відзначення 355 річчя м.Дергачі було встановлено пам’ятник
засновнику міста.
Значна робота проводилася щодо наповнення бюджету,
а саме: з орендарями земельних ділянок комунальної
власності, по врегулюванню договірних відносин відповідно до нормативно-грошової оцінки землі, що сприяє
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збільшенню надходжень коштів до міського бюджету.
Здійснено продаж 11 земельних ділянок для обслуговування існуючих об’єктів нерухомості промислового і торгівельного призначення.
Велику вдячність хочеться висловити батькам дітей, які
виховуються у ДДНЗ міста. Значні витрати на утримання своїх дітей взяли саме батьки, це дольова участь і при
харчування дітей, і при утриманні груп перебування дітей.
Разом з тим, для комфортного перебування дітей в дошкільних закладах проведено ремонт металопластикових
віконних конструкцій в ДДНЗ№1 «Калинка», ремонт фасаду будівлі НВК №1, поточний ремонт фасаду ДДНЗ№2
«Лелеченька», поточний ремонт переходів та утеплення
стін приміщення ДДНЗ№2 «Лелеченька» та ремонт запасних виходів ДДНЗ №3 “Сонечко».
Міською радою профінансовано придбання комп’ютерної
техніки для ДДНЗ №1 «Калинка», ДДНЗ №2 «Лелеченька», ДДНЗ №3 «Сонечко» та НВК №1 та пральної машини
для ДДНЗ№1 «Калинка».
Незважаючи на те, що у переважній більшості питання
соціального захисту населення належать до державних
повноважень, міська рада протягом року опікувалася
проблемами своїх громадян, які опинилися у скрутних
життєвих обставинах. Так, надано матеріальних допомог: для участі у міжнародних конкурсах – 1; на лікування
– 198; на поховання – 26; на поховання одиноких померлих громадян без певного місця проживання – 2 особи;
на ремонт помешкань, пошкоджених після пожеж – 5; на
звільнення від батьківської сплати за перебування в ДНЗ
– 7 сім’ям; на вирішення соціально-побутових питань 5
громадян; громадянам, які проходять військову службу за
призовом під час мобілізації до Збройних Сил України на
особливий період – 26 військовослужбовцям; учасникам
антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей – 35 чоловік.
Не залишилися осторонь вирішення цих нагальних проблем і підприємства, до яких неодноразово зверталася
як міська рада, так і окремі громадяни. Це – ТОВ «Сетко», ТОВ «Дергачівський моторобудівний завод», ТОВ «АТ
Біофарм», ТОВ НВК Реалпакс, ДП УкрНТЦ «Енергосталь»,
КП «Дергачівська міська ритуальна служба», КП “Дергачікомунсервіс”, СТОВ «Дергачівська інкубаторна станція з
птахівництва та інкубації».
Протягом 2015 року до виконавчого комітету Дергачівської міської ради надійшло 1282 звернень громадян. На
особистому прийомі у міського голови побувало 558 громадянина.
Найчастіше звертаються малозахищені верстви населення (інваліди загального захворювання, інваліди війни та
учасники бойових дій, багатодітні сім’ї,) – 218 громадян
, ветерани праці -5 громадян, діти війни – 5 громадян. За
характером основних питань, що порушували громадяни
за звітний період у зверненнях до виконавчого комітету
Дергачівської міської ради, найбільше звернень з питання аграрної політики та земельних відносин – 489 або
39% соціального захисту – 438 або 34%, комунального
господарства, благоустрою – 156 або 12 %, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян – 22 або 1,7%, житлової
політики – 16 або 1,2%, інших питань – 161 або 12,1 %.
Кількість питань аграрної політики та земельних відносин у 2015 році зменшилася у порівнянні з 2014 роком на
2,2%, актуальними залишаються питання комунального
господарства, соціального захисту населення, надання
матеріальної допомоги. Зменшилась кількість звернень,
які надійшли через виконавчі органи влади, та повторних

звернень. Збільшилась кількість колективних звернень.
За результатами розгляду вирішено позитивно 1112
звернень (86,7 %), відмовлено в задоволенні – 4 заявникам (0,3 %), дано роз’яснення на 82 звернень (6,4 %).
Актуальними залишаються питання комунального господарства, соціального захисту населення, надання матеріальної допомоги.
Робота зі зверненнями громадян перебуває на постійному контролі у виконавчому комітеті міської ради, оскільки
це є одним із пріоритетних напрямків діяльності влади. У
зв’язку з набуттям чинності нових законів України та інших
нормативно-правових актів, потребує поліпшення рівень
надання громадянам правової допомоги, консультацій та
роз’яснень з актуальних питань.
Разом із заходами, направленими на забезпечення безперебійної роботи усіх сфер міського господарства, у
звітному періоді проведено заходи, які покликані піднімати авторитет громади, приділяти увагу громадянам, які
своєю працею, досвідом, навчанням сприяють розвитку
нашої країни.
Так, у місті проведено адресні вітання ветеранів Великої
Вітчизняної війни з нагоди Дня Перемоги, Дня визволення міста, 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників, одиноких людей – до Великодніх свят.
Організовано мітинги та покладання квітів до пам’ятних
місць у дні пам’ятних дат про аварію на ЧАЕС, вшанування
пам’яті воїнів – афганців, жертв голодомору, День скорботи та інші. Традиційно проведено міський випускний
бал, екскурсії у краєзнавчому музеї міста для першокласників та їх батьків. Проведено спортивні заходи: спартакіада до Дня фізичної культури та спорту; заходи на кубок
міського голови по дзюдо, футболу, баскетболу, доміно,
шахам та шахматам.
До 355-річниці заснування міста Дергачі на території
міської ради побудовано пам’ятник Засновнику міста
Дергачі- козаку Деркачу. У ювілейний рік проведено урочистості по різним мікрорайонам міста. Це свята, концерти, конкурси, розважальні заходи.
Представники Дергачівської міської ради брали участь у
семінарах, організованих Асоціацією міст України та семінарах, круглих столах, організованих Харківським регіональним офісом з питань підтримки реформи у сфері
місцевого самоврядування та децентралізації повноважень органів виконавчої влади.
Підсумовуючи вищезазначене, сподіваюся, що ми зможемо зберегти та примножити всі позитивні надбання.
Нашим найдорожчим спільним здобутком є збереження
миру і цілковитої безпеки громадян. Тож спільними зусиллями влади і громади ми повинні консолідувати всі
свої зусилля над забезпеченням стабільної життєдіяльності міста та країни в цілому, проявляючи високий патріотизм, людську мудрість та толерантність.
Для міської влади у своїх майбутніх діях пріоритетним завжди будуть інтереси людей.
Сьогодні ми ставимо перед собою ряд важливих завдань,
які плануємо реалізувати протягом 2016 року. Вірю, що
депутати, до якої б політичної сили не належали, будуть і
надалі перейматися відповідальністю за життєдіяльність
міста, яку на них поклала громада, бо тільки так співпраця
міської влади, депутатського корпусу, керівництва установ і організацій, підприємств, підприємців та громадськості міста сприятиме забезпеченню економічного,
соціального, культурного розвитку міста за задоволенню
потреб Дергачівської громади.
З повагою,
Дергачівський міський голова
О.Лисицький

УВАГА! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!

27 лютого 2016 року у Малоданилівському ліцеї пройшли спортивні змагання серед місцевих органів
самоврядування, в яких Дергачівська міська рада зайняла 2 місце у змагання по доміно серед місцевих
рад.

28 лютого 2016 року в Дергачівській гімназії № 3 відбулися змагання з карате за підтримки Дергачівського міського голови О.Лисицького. В заході брали участь близько 70 юних спортсменів та їхні найголовніші
вболівальники - батьки. На свято завітали з привітаннями Дергачівський міський голова О.Лисицький та
його перший заступник В.Кисіль, які нагородили подяками та подарунками тренерів та організаторів змагань В.Корнієнка, В. Шевченка та В. Бойченка, а також вручили юним спортсменам солодощі.

Шановні мешканці міста! Застерігаємо Вас що під час
земляних робіт треба бути пильними та обачними, адже
вибухонебезпечні предмети можуть знаходитись всюди
де проходили бойові дії: на полях, городах, у лісах, парках, річках, ставках, будівлях та підвалах майданчиках, на
території колишніх полігонів. Особливо слідкуйте за дітьми, попередьте їх про небезпеку яку являє собою звичайний, на перший погляд, шматок застарілого металу.
Тому у разі виявлення вибухонебезпечного предмета, або предметів схожих на них необхідно: припинити
всі види робіт в районі виявлення вибухонебезпечного
предмету;у жодному разі не чіпати його і тим більше не
намагатися розібрати;організувати огородження або
охорону місця знахідки;вивести всіх сторонніх від місця
знаходження боєприпасів;негайно повідомити в найближчий підрозділ пожежно-рятувальної служби ДСНС
Дергачівського району за номером 101, відділок міліції
102, органи місцевої виконавчої влади;не користуватись
засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони
можуть спровокувати вибух). - побачивши спалах або почувши звук вибуху, негайно сховатися чи лягти на землю,
навіть знаходячись на значній відстані від місця вибуху,
тому що можливе поранення осколками, не розводити
багаття поблизу знахідки;запам’ятати дорогу до того місця, де була виявлена знахідка і поставити застережливий
знак. В разі необхідності вказати шлях фахівцям служби
ДСНС для подальшого їх знешкодження.
ПАМ’ЯТАЙТЕ! Розмінуванням, знешкодженням або знищенням вибухонебезпечних предметів займаються тільки фахівці-піротехніки, підготовлені до виконання даних
робіт.
Головний фахівець відділу цивільного
захисту Дергачівського РУ ГУ ДСНС України у Харківській
області лейтенант служби цивільного захисту Остапенко
В.М.
Перший заступник Дергачівського міського голови
В.Ю.Кисіль
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офіційно. оприлюднення
ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ №5 від 19 лютого 2016 року
Про внесення змін до рішення V сесії міської ради VІІ скликання від
24 грудня 2015 року ’’Про міський бюджет на 2016 рік’’(зі змінами)
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету та
фінансів, Дергачівська міська рада, - ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до рішення V сесії VІІ скликання від 24 грудня
2015р.’’Про міський бюджет на 2016 рік”(зі змінами) та викласти у
новій редакції.„1. Визначити на 2016 рік доходи міського бюджету
у сумі 27764079 грн., в тому числі відповідно до пункту 4 рішення
ІV сесії VІІ скликання Дергачівської районної ради від 09.02.2016 р
’’Про районний бюджет на 2016 рік”(зі змінами) обсяг іншої субвенції на утримання дитячих дошкільних закладів та навчально –виховного комплексу І ступеня у сумі 10568973 грн, обсяг субвенції на
утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних
наслідків діяльності об’єктів спільного користування у сумі 400000
грн.
Доходи загального фонду міського бюджету визначити в сумі
26047673 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету
1716406 грн.,у тому числі бюджету розвитку 186000 грн. згідно з
додатком № 1 цього рішення;-видатки міського бюджету визначити
у сумі 29413154 грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету -26633748 грн., видатки спеціального фонду міського
бюджету – 2779406 грн.- дефіцит загального фонду міського бюДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ №6 від 19 лютого 2016 року
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2015
рік
Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію заступника міського голови з фінансово-економічних питань
ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ №8 від 19 лютого 2016 року
Про внесення змін до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Дергачівської міської ради та виконавчого комітету
на 2016 рік
На виконання вимог, встановлених статтею 7 Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо забезпечення планування діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів регуляторними органами, керуючись
ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Дергачівська міська рада,- ВИРІШИЛА:1.Внести до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік, затвердженого рішенням № 30 «Про затвердження Плану діяльності
з підготовки проектів регуляторних актів Дергачівської міської ради
та виконавчого комітету на 2016 рік» I сесії VII скликання Дергачівської міської ради від 20 листопада 2015 року такі зміни – додавши
пункти №10,11,12,13,14,15:2.Дане рішення оприлюднити шляхом
публікації в газеті «Рідне місто».3.Контроль за виконанням 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
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 12 від 19 лютого 2016 року
Про перейменування вулиць, провулків та в’їздів міста Дергачі
Відповідно до п. 6 ст. 7 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», на підставі
розпорядження Дергачівського міського голови № 165 «Про проведення громадського обговорення» від 24.11.2016 року, № 188 «Про
заходи щодо шляхів вирішення проблемних питань, що виникли у
процесі виконання Закону України «Про засудження комуністичного
та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів
в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 31.12.2015
року, ураховуючи протокол засідання районної робочої групи з моніторингу виконання завдань визначених Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта
рішення Дергачівської міської ради «Про нову редакцію додатку №
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)»
Назва регуляторного акту

Про нову редакцію додатку № 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)

Стислий зміст
проекту

Проект документу націлений на приведення у відповідність складу комісії з проведення конкурсу щодо
визначення організацій, які мають відповідну ліцензію на
проведення експертної оцінки земельної ділянки.

Поштова адреса
розробника проекту

62300, Харківська область, м. Дергачі, вул. Сумський
Шлях, 79-Б виконавчий комітет Дергачівської міської
ради, тел. 3-01-14

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу
регуляторного
впливу

Проект регуляторного акту з відповідним аналізом регуляторного впливу буде оприлюднений на інформаційному
стенді Дергачівської міської ради, в газеті «Рідне місто»
та на офіційному веб-сайті www.dergachi-mr.gov.ua протягом березня 2016 року

Термін та прийняття
і спосіб надання
зауважень та пропозицій

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому
вигляді від фізичних та юридичних осіб їх об’єднань протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного
акту до 31.03.2016 р. включно за адресою: м. Дергачі,
вул. Сумський Шлях, 79-Б, виконавчий комітет Дергачівської міської ради, тел. 3-01-14

Секретар Дергачівської міської ради
К.І. Бондаренко
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта
рішення Дергачівської міської ради «Про затвердження Правил
розміщення зовнішньої реклами на території Дергачівської міської
ради в новій редакції»

джету у сумі 586075 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення;дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 1063000 грн.
згідно з додатком №2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам
коштів міського бюджету на 2016 рік, у тому числі по загальному
фонду 26633748 грн., та спеціальному фонду 2779406 грн., згідно з
додатком №3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 300000 грн.
4. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде
здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 4 до цього рішення.
5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду
міського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою: оплата праці працівників бюджетних установ;нарахування на заробітну
плату;забезпечення продуктами харчування;оплата комунальних
послуг та енергоносіїв; поточні трансферти населенню.
6. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських регіональних програм у сумі 559000 грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.
7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати
право міській раді 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.
8. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів 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 зв’язку,
які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань
(додаток №6).
9. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016 рік
до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України.
10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду
міського бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 691, 71 Бюджетного кодексу України.
11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду
міського бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст. 71,72 Бюджетного кодексу України.
12. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.’’
Дергачівський міський голова
О.В.Лисицький

Христенко О.С. та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування,бюджету та фінансів, міська рада, - ВИРІШИЛА:
1. Звіт про виконання міського бюджету за 2015 рік взяти до відома
(додаток 1,2).
2. Затвердити обсяг доходів міського бюджету за 2015 рік в сумі
28865854 грн., в тому числі по загальному фонду 26828974 грн. і
по спеціальному фонду 2036880 грн.

3.Затвердити обсяг видатків міського бюджету за 2015 рік в сумі
32423952 грн., в тому числі по загальному фонду 25194665 грн. і
по спеціальному фонду 7229287 грн.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування ,бюджету та фінансів.
Дергачівський міський голова
О.В.Лисицький

Додатки до рішення знаходяться на офіційному веб-сайті Дергачівської міської ради http://
dergachi-mr.gov.ua

Додатки до рішення знаходяться на офіційному веб-сайті Дергачівської міської ради http://
dergachi-mr.gov.ua

№
з/п

Види
проектів
регуляторних актів

Назви проектів регуляторних актів

Ціль прийняття проектів регуляторних актів

Строки підготовки
проектів регуляторних актів

Найменування регуляторного
органу підрозділу відповідального за розроблення
проекту

10.

рішення

Про затвердження Положення про єдиний податок по
Дергачівській міській раді

Забезпечення збалансованості бюджетних надходжень
від місцевого податку

Протягом 2016р.

Міська рада

11.

рішення

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки по Дергачівській міській раді та затвердження Положення про податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки по Дергачівській міській
раді

Забезпечення збалансованості бюджетних надходжень
від місцевого податку

Протягом 2016р.

Міська рада

12.

рішення

Про затвердження розміру орендної плати за землю на
території Дергачівської міської ради в новій редакції

Забезпечення збалансованості бюджетних надходжень
від місцевого податку

Протягом 2016р.

Міська рада

13.

рішення

Про встановлення плати за землю та затвердження
Положення справляння плати за землю на території Дергачівської міської ради

Забезпечення збалансованості бюджетних надходжень
від місцевого податку

Протягом 2016р.

Міська рада

14.

рішення

Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів та затвердження Положення справляння
збору на території Дергачівської міської ради

Забезпечення збалансованості бюджетних надходжень
від місцевого податку

Протягом 2016р.

Міська рада

15.

рішення

Про встановлення туристичного збору та затвердження
Положення справляння збору на території Дергачівської
міської ради

Забезпечення збалансованості бюджетних надходжень
від місцевого податку

Протягом 2016р.

Міська рада

символіки», розглянувши Звіт громадського обговорення з питання
упорядкування найменувань вулиць, провулків, площ, парків та інших споруд міста Дергачі від 18.02.2016 року, керуючись ст.42, п.8
ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 1.Перейменувати вулиці, провулки та в’їзди міста Дергачі:1)вул.
Чапаєва – вул. Абрикосова;2). вул. Постишева – вул. Місячна.3).
вул. Революції – вул. Вокзальна;4). вул. Червоних Партизанів –
вул. Партизанів;5). вул. Червоного Прапора – вул. Національного
Прапора;6). пров. Червоного Хлібороба – пров. Хлібороба;7). пров.
Червоного Прапора – пров. Національного Прапора;8). пров. Фрунзе – пров. Тимура Фрунзе.9). пров. Крупської – пров. Футлярний;10).
пров. Енгельса – пров. Елітний;11). пров. Плєханова – пров.
Дружби;12). пров. Дзержинського – пров. Гетьманський;13). пров.
Луначарського – пров. Гайдамацький;14). в’їзд Радгоспний – в’їзд
Затишний;15).в’їздКрасіна – в’їзд Гайдамацький;16). в’їзд Жовтне-

Назва регуляторного акту

Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Дергачівської міської
ради в новій редакції

Стислий зміст проекту

затвердження Правил розміщення зовнішньої
реклами на території Дергачівської міської ради
в новій редакції.

Поштова адреса розробника
проекту

62300, Харківська область, м. Дергачі, вул.
Сумський Шлях, 79-Б виконавчий комітет Дергачівської міської ради, тел. 3-01-14

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу
регуляторного впливу

Проект регуляторного акту з відповідним аналізом регуляторного впливу буде оприлюднений
на інформаційному стенді Дергачівської міської
ради, в газеті «Рідне місто» та на офіційному
веб-сайті www.dergachi-mr.gov.ua протягом
березня 2016 року

Термін та прийняття і спосіб
надання зауважень та пропозицій

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді від фізичних та юридичних осіб їх
об’єднань протягом місяця з дня оприлюднення
проекту регуляторного акту до 31.03.2016 р.
включно за адресою: м. Дергачі, вул. Сумський
Шлях, 79-Б, виконавчий комітет Дергачівської
міської ради, тел. 3-01-14

Секретар Дергачівської міської ради

К.І. Бондаренко

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта рішення Дергачівської міської ради «Про затвердження Положення
про єдиний податок по Дергачівській міській раді», «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по
Дергачівській міській раді та затвердження Положення про податок
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по Дергачівській
міській раді», «Про затвердження розміру орендної плати за землю
на території Дергачівської міської ради в новій редакції», «Про встановлення плати за землю та затвердження Положення справляння плати за землю на території Дергачівської міської ради», «Про
встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів
та затвердження Положення справляння збору на території Дерга-

Ðåºñòðàö³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ
ÐIÄÍÅ ÌIÑÒÎ
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Ãàçåòà âèõîäèòü óêðà¿íñüêîþ
ÌIÑÜÊÀ ÐÀÄÀ
ìîâîþ
Iíäåêñ 23422.

вий – в’їзд Забазарний;17). в’їзд Морозова – в’їзд Слобідський;18).
в’їзд Революції – в’їзд Вокзальний.
2.Опублікувати дане розпорядження в газеті «Рідне місто» та на
сайті Дергачівської міської ради.
3.Розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення.
4.Виконавчому комітету Дергачівської міської ради провести відповідні роботи, пов’язані з перейменуванням вказаних вулиць, провулків, в’їздів:
4.1.Щодо внесення нових назв до державних реєстрів.
4.2.Виготовити таблички з новими назвами та розмітити їх на перейменованих об’єктах.
5.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
Дергачівськи міський голова
О.В.Лисицький
чівської міської ради», «Про встановлення туристичного збору та
затвердження Положення справляння збору на території Дергачівської міської ради».
Назва регуляторного
акту

«Про затвердження Положення про єдиний податок по
Дергачівській міській раді», «Про встановлення податку
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по
Дергачівській міській раді та затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки по Дергачівській міській раді», «Про
затвердження розміру орендної плати за землю на
території Дергачівської міської ради в новій редакції»,
«Про встановлення плати за землю та затвердження
Положення справляння плати за землю на території
Дергачівської міської ради», «Про встановлення збору
за місця для паркування транспортних засобів та затвердження Положення справляння збору на території
Дергачівської міської ради», «Про встановлення туристичного збору та затвердження Положення справляння
збору на території Дергачівської міської ради».

Стислий зміст проекту

Забезпечення реалізації державної політики в податковій сфері, спрямовану на поповнення дохідної частини
державного бюджету.

Поштова адреса розробника проекту

62300, Харківська область, м. Дергачі, вул. Сумський
Шлях, 79-Б виконавчий комітет Дергачівської міської
ради, тел. 3-01-14

Спосіб оприлюднення регуляторного акту
та аналізу регуляторного впливу

Проект регуляторного акту з відповідним аналізом
регуляторного впливу буде оприлюднений на інформаційному стенді Дергачівської міської ради, в газеті
«Рідне місто» та на офіційному веб-сайті www.dergachimr.gov.ua протягом березня 2016 року

Термін та прийняття і
спосіб надання зауважень та пропозицій

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому
вигляді від фізичних та юридичних осіб їх об’єднань
протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту до 31.03.2016 р. включно за адресою: м.
Дергачі, вул. Сумський Шлях, 79-Б, виконавчий комітет
Дергачівської міської ради, тел. 3-01-14

Секретар Дергачівської міської ради

К.І. Бондаренко

Надруковано ФОП Овчаренко О.Г., м.Харків, площа Конституції, 1,
Ëèñòóâàííÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ
Палац праці, кім.№23-19. Наклад 1300 прим.
ãàçåòè, ðóêîïèñè íå ïîâåðòàþòüñÿ.
Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿
Àäðåñà ðåäàêö³¿: 62300 Õàðê³âñüêà îáë.,
òà ðåêëàìè íåñóòü àâòîðè òà ðåêëàìîäàâö³.
ì. Äåðãà÷³, âóë. Сумський шлях, 79-Á Äåðãà÷³âñüêà ì³ñüêà ðàäà.

