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СІЧЕНЬ 2015р.

У 2015 році місту виповнюється 355 років
У 2015 році наше місто святкує свій 355-річний ювілей! Як відомо, Дергачі засновані в 50-ті роки XVII ст.
переселенцями з Правобережної України. Про походження назви міста існує дві легенди. За однією з них
слобідку Деркачі заснували перші осадчі козаки: Деркач, Болібок, Титаренко і Морозенко зі своїм гуртом.
А за іншою легендою назва міста походить від болотяного птаха - деркача (коростеля).
З нагоди відзначення 355 річниці з для заснування Дергачів міська рада виготовила тематичний календар
на 2015 рік, у якому зібрані кращі поетичні вислови про наше місто сучасних дергачівських поетів.

На міжнародному рівні 2015 рік оголошено:
- Європейським роком розвитку (в Європейському Союзі); - Міжнародним роком світла та світлових технологій (Резолюція ООН); - Міжнародним роком ґрунтів (Резолюція ООН).
Указом Президента України 2015 рік оголошений роком 70-ї річниці Перемоги
над фашистськими окупантами. ЮНЕСКО оголосила 2015 рік роком Казимира Малевича

звіт міського голови
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» надаю звіт про діяльність Дергачівської міської ради та її виконавчого комітету у
2014 році.
Рік, що минув, був непростим, та, незважаючи на
труднощі, які виникали на тлі важливих соціальнополітичних подій в Україні, наша територіальна
громада зберегла стабільність, взаєморозуміння.
Доленосні події, що відбулися протягом року, спонукали до рішучих дій, знаходження компромісних рішень по виходу з проблемних ситуацій, закріплення
позитивних тенденцій 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 2014
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 Дергачів.
У 2014 році міська рада працювала за затвердженим планом заходів щодо організації виконання та
економічного і раціонального використання коштів
місцевого бюджету. Нам вдалося підтримати роботу систем життєзабезпечення міста на достатньому
рівні, стабільно виплачувалася заробітна плата працівникам бюджетної сфери.
За рік проведено 14 сесій міської ради, з них 3 позачергові. Усього на пленарних засіданням розглянуто
506 питань та прийнято відповідних рішень.
Відбулося 15 засідань виконавчого комітету ради, на
яких прийнято 181 рішення.
На виконання основних принципів державної регуляторної політики, передбачених Законом України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Дергачівською міською
радою постійно проводиться робота, спрямована
на поліпшення умов для розвитку господарської діяльності, а також на регулювання господарських відносин між міською громадою та суб’єктами господарювання.
Протягом звітного періоду розробка регуляторних
актів здійснювалась відповідно до плану діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів Дергачівської
міської ради та її виконавчого комітету на 2014 рік,
затвердженого рішенням 50 сесії 6 скликання Дергачівської міської ради № 81 від 27.11.2013 року.
За 2014 рік прийнято 2 регуляторних акта, серед
них:

рішення Дергачівської міської ради :
- рішення LV сесії VI скликання Дергачівської міської
ради № 2 від 31.03.2014 року «Про затвердження
Порядку присвоєння, уточнення та зміни поштових
адрес об’єктам нерухомого майна населених пунктів
Дергачівської міської ради»;
- рішення LVІІІ сесії VI скликання Дергачівської міської ради № 3 від 29.05.2014 року «Про затвердження
ставок земельного податку по Дергачівській міській
раді (на земельні ділянки, де грошову оцінку не проведено)».
У звітному році внесені зміни до 4-х діючих регуляторних актів, а саме:
- рішення LVIІІ сесії VI cкликання Дергачівської міської ради № 4 від 29.05.2013 року «Про внесення змін
до Порядку встановлення розмірів річної орендної
плати за землю по населених пунктах Дергачівської
міської ради згідно з додатком затвердженого рішенням № 4 ХХХVII сесії VI скликання «Про затвердження
розміру орендної плати за землю на території Дергачівської міської ради» від 31.01.2013 року»;
- рішення LIХ сесії VI cкликання Дергачівської міської ради № 9 від 27.07.2014 року «Про затвердження
ставок земельного податку на земельні ділянки різного функціонального використання мпо Дергачівській міській раді (на земельні ділянки, де грошову
оцінку проведено)» від 31.01.2013 року»;
- рішення LХIІІ сесії VI cкликання Дергачівської міської ради № 2 від 14.10.2014 року «Про внесення
змін до Правил благоустрою на території населених
пунктів Дергачівської міської ради затверджених рішенням № 44 ХХХV сесії Дергачівської міської ради
VI скликання від 30.11.2012 року»;
- рішення LХIV сесії VI cкликання Дергачівської міської ради № 3 від 26.12.2014 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».
Протягом 2014 року було визнано 4 регуляторних
актів такими, що втратив чинність у зв’язку з розробленням і прийняттям 2 нових, через закінчення визначених строків дії - відсутні.
До проектів регуляторних актів розробниками готувалися аналізи регуляторного впливу, які разом
з проектами регуляторних актів оприлюднювались
шляхом розміщення в газеті «Рідне місто», на сайті
Дергачівської міської ради, а також на інформаційному стенді Дергачівської міської ради.
Протягом звітного періоду розробниками регуляторних актів виконавчого комітету і міської ради було
проведено 24 відстеження результативності прийнятих рішень: 6 – базових, 11 - повторних та 7 -періодичних, звіти про відстеження оприлюднені на сайті
Дергачівської міської ради та інформаційному стенді
Дергачівської міської ради.
Станом на 31.12.2014 року нараховується 40 діючих
регуляторних актів, прийнятих Дергачівською міською радою та її виконавчим комітетом.
Спільна співпраця міської ради та територіальної
громади з питань розробки та прийняття регулятор-

них актів сприяє розвитку господарських відносин у
місті.
У звітному періоді через фінансову скруту довелося
переглянути заходи 12 діючих міських програм та,
провівши аналіз їх ефективності в даному році, сконцентрувати роботи по виконанню 7 програм: Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Дергачі на 2014 р.; охорони навколишнього
природного середовища; розвитку та збереження
зелених зон м. Дергачі; програми «Питна вода»; реформування і розвитку житлово-комунального господарства Дергачівської міської ради; проведення
громадських робіт на території Дергачівської міської
ради та програми «Обдарованість».
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 2013-2014 і 2014-2015 навчальні роки;
-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.Комсомольської, пров.Корсіковський, частини вул.Радянської і вул.Світлофорної, вул.Суворова, вул.Жовтневої Перемоги.
Крім того, субвенція із державного і обласного бюджетів була передбачена на поточний ремонт пров.
Залізничного та вул.Чкалова. У результаті проведеної процедури державних закупівель було визначено виконавця робіт. Але субвенція надійшла часткова, лише з державного бюджету – і то не в повному
обсязі, - поточний ремонт був проведений тільки по
пров.Залізничному.
У дорожньому господарстві міста проведено роботи
з благоустрою:
- Підсипано щебенем – вул.Піонерську, вул.Горького, вул.Шевченка, туп.Свердлова, вул.Дзержинського, вул.Кірова, вул.Степову, вул.Весняну, вул.
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Перемоги, пров.Газовий, вул.Зелену, вул.Транспортну, вул.Будьонного на відрізку розміщення
об’єктів торгівлі, ділянки спуску до вул.Тітова, частини вул.Семафорної, заїзду до цвинтаря по вул.
Піонера в с.Шовкопляси. Також до с.Шовкопляси
на відрізку в’їзду до села виконано ямковий ремонт
дороги в асфальті. Підсипано щебенем дорогу по
с.Замірці, відрізок підйому до с.Семенівка. Підсипано в щебені пішохідну доріжку по вул.Ворошилова
на відрізку від кафе «Кристал» до автобусної зупинки, пішохідну доріжку по вул. 1 Травня вздовж території цвинтаря, заїзди по пров.Комунальному, вул.
Чкалова, Семафорна, Калініна, Леніна, Суворова.
Ямковий
ремонт
асфальтного
покриття:
пл.Перемоги, вул.Єрмішина, вул.Садова, вул.Революції, вул. 1 Травня, вул.Комінтерна, вул.Сербіна,
вул.Жовтневої Перемоги, вул.Свердлова, вул.Лозівської, вул.Петровського, пров.Петровського, вул.
Будьонного, вул.Червоного Міліціонера, вул.50 років
ВЛКСМ, вул.Матюшенка (по підйому до виїзду з міста до межі з Польовою), житлового масиву по вул.
Садовій, вул.Суворова, вул.Залізничній. За допомогою Дергачівського Райавтодору виконано ямковий
ремонт від переїзду до межі з с.Безруки по території
міської ради.
- Прогрейдовано вул.Піонерську, вул.Радянську,
вул.Комсомольську, вул.Шевченко, вул.Семафорну,
вул.Калініна, вул.Горького. Відремонтовано заїзд під
залізницею по вул.Потьомкіна – переклали шлакоблоки. Проведено благоустрій в асфальті території
лікарні. Заасфальтовано під’їзну ділянку дороги до
будинку 10-В вул.Садової. Побудовано пішохідну
доріжку в асфальті по вул.Садовій на відрізку від
пров. Червоного Партизана до вул.50 років ВЛКСМ,
облаштовано пішохідну доріжку вздовж території
навчально-виховного комплексу №1 до житлового
масиву вул.Центральної. Відремонтовано пішохідні кладки через природні русла по вул.Піонерській,
вул.Жовтневої Перемоги, здійснено благоустрій
пішохідного шляху, що з’єднує вул.Червоного Хлібороба із в’їздом Сосновим, виконано ремонт кладок у мікрорайоні вул.Свердлова, вул.Олімпійської.
Відремонтовано пішохідні східці по вул.Суворова, до
будинку №23. Проведено благоустрій ділянок територій будинку №176-Б вул.Петровського, будинку
№10-Б вул.Садова, облаштовано тротуар в асфальті по вул.Ворошилова на відрізку від Дергачівського
НВК «ЗШ-ДЗ» до автобусної зупинки вул.Комінтерна. Капітально відремонтовано східці та пішохідний
місток з вул.Залізничної до залізничної зупинки
ст.”Моторна”.
Спільно з мешканцями проведено благоустрій біля
будинку №25 вул.Центральної, підсипано в щебені
заїзд до в’їзду Ломоносова. Організовано роботи по
захороненню грунтовим покриттям несанкціонованих звалищ в лісовій зоні на околиці пров.Луначарського та за цвинтарем пров.Колхозного. 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).
Завдячуючи співпраці з Дергачівським РЕМ, знято
ряд нагальних проблем: виконано ремонт трансформаторних підстанцій у кількості 7 шт., ЛЕП – 0,4 кВ – 6
шт. загальною протяжністю – 12 км., а також виконано реконструкцію ВЛ-0,4 кВ по вул.Петровського
із заміною дроту на ізольований і заміною аварійних
опор, оскільки ця ВЛ забезпечує електропостачанням велику кількість держустанов, магазинів і проходить в місцях великого скупчення людей.
Колективом ЦеТП №10 виконані роботи по розширюванню площадки широкосмугового доступу ATSL
у м.Дергачі, пл.Перемоги, 20, на 96 портів , яка повністю на даний час задіяна.
Проведено роботи по відновленню вуличного освітлення: вул.Папаніна, вул.Степової, по вул.Центральної до НВК №1 та дитячого будинку, пров.Залізничного на відрізку вздовж залізничної колії, у
мікрорайоні багатоповерхових будинків житлового
масиву вул.Центральної, частини вулиці Революції,
вул.Комсомольської. Проведено вуличне освітлення
через сосновий парк по вул. 50 років ВЛКСМ, виконано заміну електричних приладів-сліпів по вул.Потьомкіна.
За заявами голів вуличних комітетів проводилася
постійна заміна ламп вуличного освітлення.
Облаштовано дитячі майданчики по вул.Зеленій,
виконані ремонтні роботи майданчиків по пров.Петровського, вул.Садовій, 10-Є, вул.Маяковського,
пл.Перемоги, вул.Суворова. Додано дитячу ігрову
конструкцію на майданчик у с.Шовкопляси, облаштовано місце для розміщення дитячого майданчика по вул.Червоного Прапора.
На житловому масиві по вул.Петровського у будинку
№178 над квартирою №55 проведено ремонт ділян-

ки м’якої покрівлі; у
будинку №176-Б замінено лежаки та стояки
на пластикові, біля будинку № 176 проведені
роботи з благоустрою
території для стоянки
автомобілів; у будинку
№23 по вул.Суворова
замінено каналізаційні труби ділянки підводу водовідведення
до будинку. На масиві
багатоповерхівок по
вул.Садовій виконані
такі роботи: ремонт
ділянки м’якої покрівлі
на даху будинку 10-Д,
капітальний
ремонт
ділянок м’якої покрівлі на будинку №10-Б;
ремонт лівнівок у під’їздах №1, 5, 6 будинку 10-В; замінено труби водовідведення у 3 і 4 під’їздах будинку
10-Б; проведено заміну системи водогону у підвальному приміщенні будинку 10-Є; здійснено ремонт
колодязя водовідведення до будинку №10-Д; проведено ямковий ремонт в асфальті дорожнього покритя по всьому масиві. Здійснено земляні роботи по
облаштуванню лівнівки для стічних вод біля будинків
№10-А та 10-Г. У мікрорайоні житлових будинків вул.
Центральної здійснено заміну ділянки водогону від
будинку №16 до колодязя; виконано ремонт ділянки
м’якої покрівлі на будинку №22; проведено ремонт
франтона на будинку №23, зріз аварійного дерева
біля будинку №13, ремонт лівнівки та заміну вхідних
дверей, благоустрій підсобного приміщення даху
у будинку №11-Б; заміну труб водовідведення у 1
під’їзді будинку №16; заміну труб водовідведення на
ділянці до будинку №10 та №12.
Разом із мешканцями багатоквартирних будинків
замінено стояки водогонів на пластикові у будинках
№10-К та №10-Є вул.Садова, виконані роботи по заміні внутрішньо будинкових ділянок водогону в будинку №10-К; роботи по заміні внутрішньо будинкових ділянок водогону виконані і в будинку № 12 вул.
Центральної, проведено заміну труби водогону до
підводу до будинку №24 вул.Центральної, прокладено 100м. системи водогону до будинку №12 та 100
м. – до будинку №14, а також 100м. центрального водогону на ділянці від магазину №15 до будинку №5;
у будинку по вул.Суворова, 23 у 1 та 4 під’їздах замінено труби водовідведення, проведений ямковий
ремонт в асфальті та щебені прилеглої до під’їзної
території до будинку, замінено труби водовідведення та здійснено ремонт внутрішньо будинкових систем водогону.
Для зовнішніх ремонтних робіт гуртожитку №19 по
вул.23 Серпня мешканцям надано будівельний матеріал - пісок та виготовлено робочий проект реконструкції даного гуртожитку під багатоквартирний
житловий будинок.
Прокладено 300м. водогону по вул.Матюшенка.
Для забезпечення безперебійної роботи КП «Дергачікомунсервіс» по забезпеченню мешканців водою
придбано нові глибоководні насоси, замінено три
насоси, проведено ремонт п’яти водяних насосів,
поточний ремонт водопровідної мережі, ремонт лічильників, заміну відрізків аварійних електродротів.
Унаслідок виходу з ладу насосу на КНС виділені кошти для КП «Дергачікомунсервіс» на придбання нового обладнання.
Разом із заходами, що забезпечують безперебійність роботи міського комунального господарства, у
вересні на площі Перемоги організовувалась ярмаркова торгівля овочами та фруктами для мешканців
міста.
Проведено громадські слухання за участю голів вуличних та будинкових комітетів з питань тарифної
політики на послуги з вивезення твердих побутових
відходів.
Значна робота проводилася щодо поповнення бюджету, а саме: з орендарями земельних ділянок комунальної власності, по врегулюванню договірних
відносин відповідно до нормативно-грошової оцінки
землі, що сприяє збільшенню надходжень коштів до
міського бюджету. Здійснено продаж 13 земельних
ділянок для обслуговування існуючих об’єктів нерухомості промислового і торгівельного призначення.
Велику вдячність хочеться висловити батькам дітей, які виховуються у ДНЗ 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 батьками спільно
виконані такі роботи: ДНЗ «Сонечко» - ремонт двох
підсобних приміщень, заміна підлоги, дверей у приміщенні чотирьох груп. ДНЗ «Калинка» - придбано
меблі для ігрових зон, шафи для обладнання груп,
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Нарада з головами вуличних комітетів
здійснено заміну дверних блоків та частково дитячих
столів, виконано ремонт побутової кімнати для миття
посуду у ІІ корпусі (заміна водогону, облаштування
трьох мийок та водонагрівача). ДНЗ «Лелеченька» виконано поточний ремонт туалетів та групових кімнат, харчоблоку, фарбування сходів, шпаклювання
та фарбування цоколя, придбано меблі, посуд, холодильник. НВК №1 – придбано іграшковий куточок та
конструкції для ігор, плазмовий телевізор, двоярусні
ліжка, принтер, бензопилу, гімнастичну стінку, спортивний інвентар, відремонтовано меблі, замінено віконні блоки.
Міською радою профінансовано придбання 11 штук
електронагрівачів у ДНЗ “Лелеченька”,виконані внутрішні та наружні роботи по шпаклюванню відкосів
на вікнах. Придбано 2 електричних плити для ДНЗ
“Лелеченька” та ДНЗ “Калинка”, для ДНЗ “Калинка”
придбано також 5 триярусних ліжок. Виконано капітальний ремонт м’якої покрівлі в НВК №1, поточний
ремонт систем водогону та водовідведення, часткову заміну тротуарної плитки, шпаклювання відкосів
на вікнах.
Випускниками колишньої школи №2 організовано
та встановлено 340 м. європаркану та двоє воріт по
території ліцею №2.
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 – 2; на лікування – 122; на поховання – 38;
для придбання продуктів харчування – 30; на ремонт помешкань, пошкоджених після пожеж – 2; на
звільнення від батьківської сплати за перебування в
ДНЗ – 3 сім’ям; на придбання одягу для проходження
військової служби під час мобілізації на особливий
період – 4 чоловікам; на організацію забезпечення
тимчасового місця проживання та харчування сімей,
які переїхали з територій Донецької і Луганської областей – 155 сім’ям. 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».
Через голів вуличних комітетів посильну допомогу
речами першої необхідності, постільною білизною,
ліжками, одягом, продуктами харчування надавали
постійно і наші пересічні громадяни: Гужва Л.І., Уманець Н.В., Рудич В.І., Шаповалова Л.В., Галич О.Ф.,
Лютова З.В., Шевчук О.П., Крохмаль А.О., Лисенко
Л.П., Волошко Н.М., Мірошніков С.В., Праско Н.А.,
Стешенко С.О., Стрілець А.М., Полумисна В.І., Придвор Л.Є.та багато інших.
Організовувались роботи по заготовці дров для військовослужбовців, прикомандированих на територію міської ради.
Протягом 2014 року до виконавчого комітету Дергачівської міської ради надійшло 913 звернень громадян, що на 11,63% менше у порівнянні з 2013 роком.
На особистому прийомі у міського голови побувало
423 громадянина.
За соціальним станом авторів найбільше звернень
надійшло від робітників – 348 (40,6 %), пенсіонерів
– 189 (22 %), безробітних громадян – 135 (15,7 %).
Також надходили звернення від підприємців – 42
(4,9 %), працівників бюджетної сфери – 33 (3,8 %),
військовослужбовців – 4 (0,5 %).
Найчастіше звертаються малозахищені верстви населення (інваліди загального захворювання, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші) – 520 громадян
(60,6 %), ветерани праці і пенсіонери – 192 особи
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(22,4 %), інваліди та учасники війни, бойових дій,
діти війни – 42 громадянина (4,9 %).
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 – 410 або 41,2 %, соціального захисту –
244 або 27,3%, комунального та дорожнього господарства, благоустрою – 77 або 8,7 %, забезпечення
дотримання законності та охорони правопорядку,
реалізації прав і свобод громадян – 25 або 2,9%,
житлової політики – 16 або 1,6%, інших питань – 136
або 15,3 %.
Кількість питань аграрної політики та земельних відносин у 2014 році зменшилася у порівнянні з 2013
роком на 16,4%, актуальними залишаються питання комунального господарства, соціального захисту населення, надання матеріальної допомоги.
Зменшилась кількість звернень, які надійшли через
вищі органи влади, колективних та повторних звер-

нень.
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 Батьківщини. 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 мітинг-реквієм та покладання квітів до пам’ятних місць у день 28 річниці
аварії на ЧАЕС та День скорботи. Традиційно проведено міський випускний бал. Велика підтримка по
організації випускного вечора була надана батьками
одинадцятикласників. За рік було проведено 11 весільних обрядів. Представники Дергачівської міської
ради взяли участь у 7 семінарах, організованих Асоціацією міст України.
Підсумовуючи вищезазначене, сподіваюся, що ми
зможемо зберегти та примножити всі позитивні надбання. Нашим найдорожчим спільним здобутком є
збереження миру і цілковитої безпеки громадян. Рік,
що настав, на жаль, ще більш складний і напружений. 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.
Дергачівський міський голова О.Лисицький

актуально. місцеві податки і збори
Дергачівською міською радою прийняті рішення про встановлення місцевих податків та зборів: 68 сесія 6 скликання від 23
січня 2015 року - рішення №7 «Про встановлення акцизного
податку по Дергачівській міській раді»; рішення №8 «Про встановлення транспортного податку по Дергачівській міській раді»;
69 сесія 6 скликання від 30 січня 2015 року – рішення №2 «Про
встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб, що працюють за спрощеною системою оподаткування». З текстом рішень можна ознайомитися
на інформаційних стендах у приміщенні міської ради та на офіційному веб-сайті - www.dergachi-mr.com.ua.
ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
LХVІІІ сесія VІ скликання РІШЕННЯ
Від 23 січня 2015 року			
№9
Про врегулювання питання справляння земельного
податку на території Дергачівської міської ради відповідно до
норм Податкового кодексу України
Даним рішенням звільнено з 1 січня 2015 року від сплати земельного податку на території Дергачівської міської ради юридичні особи згідно додатку (додається).
Додаток до рішення № 9 LХVІІІ позачергової сесії Дергачівської
міської ради VІ скликання від 23.01.2015 року
Перелік землекористувачів (юридичних осіб), які звільняються
від сплати земельного податку з 01.01.2015 року на території
Дергачівської міської ради
1. Від сплати земельного податку звільняються:
1.1.парки державної та комунальної власності, пам’ятки природи, заповідні урочища;
1.2. дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійнотехнічних училищ;
1.3. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до
законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів
державного або місцевих бюджетів;
1.4. благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;
1.5. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно
від форм власності і джерел фінансування, заклади культури,
науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної
культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів
державного або місцевих бюджетів;
1.6. підприємства, установи, організації, громадські організації
фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби
та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, – за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди,
що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних
команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких
затверджується Кабінетом Міністрів України;
1.7. платники єдиного податку четвертої групи за земельні ділянки, які використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва;
1.8. підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності територіальної громади Дергачівської міської ради;
1.9. житлово-будівельні кооперативи, житлові кооперативи та
об’єднання (асоціації, товариства) співвласників багатоквартирних будинків.
1.10. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього
податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні
ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.
Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі
надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам,
дошкільним,загальноосвітнім навчальним закладам незалежно
від форм власності і джерел фінансування.
Заступник Дергачівського міського голови
з фінансово-економічних питань Р.В.Мірошнікова
ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
LХVІІІ сесія VІ скликання РІШЕННЯ
Від 23 січня 2015 року
№ 10
Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки по Дергачівській міській раді
Даним рішенням затверджено Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Дергачівської міської ради (додається).
ЗАТВЕРДЖЕНО рішення № 10 LХVІІІ сесії Дергачівської міської рад
VІ скликання від 23.01.2015 року
ПОЛОЖЕННЯ про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Дергачівської міської ради
Це Положення визначає об’єкти оподаткування, платників податку, розміри ставок, податковий період та інші обов’язкові елементи

для справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, у місті Дергачі, визначені статтею 7 Податкового кодексу
України.
1. Загальні положення
1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
встановлюється згідно з Податковим кодексом України.
1.2. Наведені у цьому Положенні поняття вживаються в такому значенні:
1.2.1. об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до
законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.
1.2.1.1. Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі
типи:
а) житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з
дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативноправовими актами, і призначена для постійного у ній проживання.
Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та
житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу – житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних
(нежитлових) приміщень;
б) прибудова до житлового будинку – частина будинку, розташована
поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною
частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;
в) квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;
г) котедж – одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової
площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;
ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;
1.2.1.2. садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх
конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам,
установленим для житлових будинків;
1.2.1.3. дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.
1.2.2. об’єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не
віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду.
У нежитловій нерухомості виділяють:
а) будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани
та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;
б) будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування,
адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;
в) будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті
ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;
г) гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;
ґ) будівлі промислові та склади;
д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);
е) господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні,
вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні
підстанції тощо;
є) інші будівлі.
2. Платники податку
2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі
нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової
нерухомості.
2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у
спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна
з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває
у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі,
платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у
спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі,
платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
3. Об’єкт оподаткування
3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
3.2. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у
власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного
бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) гуртожитки;
ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у
зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської
ради;
д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування,
та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-

інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не
більше одного такого об’єкта на дитину;
е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами
господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою
діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській
діяльності;
з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у
власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.
4. База оподаткування
4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб,
обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються
органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на
підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб,
обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів,
що підтверджують право власності на такий об’єкт.
5. Пільги зі сплати податку
5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості,
в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи
платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількост – на 70 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на
150 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості,
в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування
у власності платника податку квартири/квартир
та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) – на 220 кв.
метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий
(звітний) період (рік).
5.2. Звільняються від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості,
які перебувають у власності територіальної громади міста Дергачі та
передані у господарське відання створених Дергачівською міською
радою в установленому порядку комунальних підприємств, установ
та організацій.
5.3. Звільняються від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, на 2015 рік об’єкти нерухомості:
- об’єкти нежитлової нерухомості, що належать фізичним особам:
господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать: сараї, хліви, літні кухні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, гаражі наземні
(площа яких не перевищує 50 м2) та вкриті автомобільні стоянки;
- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать
фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних, прийомних або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, інвалідам 1 та 2 групи, інвалідам по зору, інвалідам та учасникам бойових дій, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, учасникам
АТО, але не більше одного такого об’єкта на базовий податковий
(звітний) рік;
- об’єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані
у встановленому законом порядку на території міста Дергачі та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими
статутами (положеннями).
5.4. Дергачівська міська рада може встановлювати пільги з податку,
що сплачується з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості,
що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб. Пільги з
податку, що сплачується на території Дергачі, з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового
стану та рівня доходів.Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не
надаються на:
об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/
об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі,
затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;
об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою
одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням
об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними
відповідно до абзацу першого та другого цього пункту.
6. Ставки податку
6.1. Ставка податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється у розмірі 2 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої законом
на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
6.2. Ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється у
розмірах згідно додатку 1 до цього Положення.
6.3. Для визначення ставки податку застосовується зональний поділ
території Дергачівської міської ради згідно додатку 2 до цього Положення.

Продовження на стор.4
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Продовження. Початок на стор.3
7. Порядок обчислення податку
7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється
контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:
а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється,
виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів
«а» або «б» пункту 5.1 цього Положення, та відповідної ставки податку;
б) за наявності у власності платника податку більше однго обєкта
житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок
обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів
зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 5.1 цього Положення, та відповідної ставки податку;
в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється
виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» пункту 5.1 цього Положення, та відповідної
ставки податку;
г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів «б» і «в» цього пункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до
питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.
Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації)
власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з
об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.
7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/
сум податку, обчисленого згідно з пунктом 7.1 цього Положення,
та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/
або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику
податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси
(місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або
нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особоюплатником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на
такий об’єкт.
Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників

податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі
органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові
повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових
повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням
об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають
у власності таких нерезидентів.
7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою
до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для
проведення звірки даних щодо:
об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх
часток, що перебувають у власності платника податку;
розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
права на користування пільгою із сплати податку;
розміру ставки податку;
нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів
та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності,
контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника
податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає)
йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове
повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних
осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення
податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам
відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число
відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють
суму податку станом на 1 січня звітного року.
7.6. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від
одного власника до іншого протягом календарного року податок
обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього
року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на
зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення
новому власнику після отримання інформації про перехід права
власності.
8. Податковий період
8.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному
року.
9. Строк та порядок сплати податку
9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів
оподаткування і зараховується до бюджету міста Дергачі згідно з
положеннями Бюджетного кодексу України.
9.2. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення; б) юридичними особами – авансовими
внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним
кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або
нежитлової нерухомості податок сплачується юридичною особою платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на
такий об’єкт.
10. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку
10.1. Платники податку - юридичні особи до 20 лютого звітного року
подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/
об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України,з
розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
10.2. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/
або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення
права власності на такий об’єкт.
11. Відповідальність за порушення податкового законодавства та
контроль контролюючих органів
11.1. Платники податку та їх посадові особи несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за яким покладено
на контролюючі органи, відповідно до норм Податкового кодексу
України та інших законів України.
11.2. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства
у частині справляння податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, здійснюється контролюючими органами відповідно до норм Податкового кодексу України.
Заступник міського голови з фінансово-економічних питань
Р.В.Мірошнікова

Додаток 1до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Дергачівської міської ради, затверджене рішенням
№10 LХVІІІ VІ сесії Дергачівської міської ради VІ скликання від 23.01.2015 року
Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів нежитлової нерухомості,
що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб
№
п/п

Типи нежитлової нерухомості

Ставка з 01.01.2015 у відсотках від мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року за 1 кв. метр

Ставка з 01.01.2016 у відсотках від мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року за 1 кв. метр

1 зона територія
міста Дергачі

1 зона територія
міста Дергачі

2 зона території сіл, що віднесені до Дергачівської міської ради

2 зона території сіл, що віднесені
до Дергачівської міської ради

Додаток 2 до Положення про податок на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, на території
Дергачівської міської ради, затверджене рішенням
№10 LХVІІІ сесії Дергачівської міської ради VІ скликання від 23.01.2015 року
Зональний поділ території Дергачівської міської
ради
Зона

Перелік території Дерачівської міської
ради

1

Будівлі готельні

1

1

2

2

1

Територія м. Дергачі

2

Будівлі офісні

1

0,8

2

1,8

2

Територія сіл Дергачівської міської ради:

3

Будівлі торгівельні

0,5

0,5

0,5

0,5

4

Будівлі промислові та склади

0,5

0,5

0,5

0,5

5

Гаражі

0,2

0,2

0,2

0,2

6

Будівлі для публічних виступів
(казино, ігорні будинки)

1

1

2

2

7

Господарські (присадибні) будівлі

0,1

8
Інші будівлі
0,2
Заступник міського голови з фінансово-економічних питань

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

офіційно. оприлюднення
ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА LХVІІІ сесія VІ скликання
РІШЕННЯ №2
Від 23 січня 2015р.		
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2014рік
Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України, заслухавши
інформацію заступника міського голови з фінансово -економічних питань та бюджету Мірошнікову Р.В., міська рада, ВИРІШИЛА:
1.Звіт про виконання міського бюджету за 2014 рік взяти до відома
(додаток 1,2,3,4).
2.Затвердити обсяг доходів міського бюджету за 2014рік в сумі
20771117 грн., в тому числі по загальному фонду 14949152 грн. і по
спеціальному фонду 5821965 грн.
3.Затвердити обсяг видатків міського бюджету за 2014 рік в сумі
19054018 грн, в тому числі по загальному фонду 14737841грн. і по
спеціальному фонду 4316177 грн..
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування ,бюджету та фінансів.
Дергачівський міський голова
О.В.Лисицький
ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА LХVІІІ сесія VІ скликання
РІШЕННЯ № 3
Від 23 січня 2015 року
Про міський бюджет на 2015 рік
Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету та
фінансів ,

с. Замірці, с.Болибоки, с. Маслії, с. Мищенки, с. Білаші, с. Ємці, с. Шовкопляси,
с. Семенівка
Територія, яка знаходиться за межами
населеного пункту та відноситься до
Дергачівської міської ради
Заступник міського голови з фінансово-економічних
питань Р.В.Мірошнікова

Р.В.Мірошнікова
Дергачівська міська рада,ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2015 рік доходи міського бюджету у сумі 17354212
грн., в тому числі відповідно до пункту 4 рішення ХLУІІ сесії районної
ради ‘’Про районний бюджет на 2015 рік” від 16.01.2015р обсяг іншої субвенції на утримання дитячих дошкільних закладів та навчально –виховного комплексу І ступеня у сумі 7861224грн.
Доходи загального фонду міського бюджету визначити в сумі
16781424 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету
572788грн., у тому числі бюджету розвитку 88000 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;
-видатки міського бюджету визначити у сумі 17354212 грн., в тому
числі видатки загального фонду міського бюджету -16781424 грн.,
видатки спеціального фонду міського бюджету – 572788 грн.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2015 рік, у тому числі по загальному фонду
16781424грн., та спеціальному фонду 572788грн. згідно з додатком
№2 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 180000 грн.
4. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде
здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 3 до цього рішення.
5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду
міського бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:
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).

6. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських регіональних програм у сумі 89800 грн. згідно з додатком
№4 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№5 ).
9. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2015 рік
до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України.
10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду
міського бюджету на
2015 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 69-1 Бюджетного кодексу України.
11. Додатки №1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
Дергачівський міський голова
О.В.Лисицький

Шановні мешканці та гості нашого міста, Дергачівське районне управління
ГУ ДСНС України у Харківській області інформує
У 2014 році на території району зареєстровано 205 пожеж. У порівнянні з 2013 роком кількість пожеж збільшилась на 70 випадків. Прямі матеріальні збитки складають 4759000 грн., що на 70% більше ніж за 2013 рік.
Побічні збитки склали 94619000, що на 57% більше ніж
за 2013 рік. На пожежах загинуло 9 чоловік. За 2013 рік
загинуло 10 осіб.
У поточному році виникло 6 пожеж, та вже одна людина
загинула. Більшість пожеж виникли у житловому секторі. Основними причинами виникнення пожеж стало:
відкрите джерело вогню, необережність при палінні,
порушення правил обладнання та експлуатації електроустановок, коротке замкнення електромереж.

Співробітники районного управління ГУ ДСНС України у
Харківській області стурбовані станом пожежної безпеки населених пунктів, територій і об’єктів Дергачівського
району. З метою попередження пожеж та недопущення
загибелі людей на них, рятувальники проводять рейдові перевірки житлових будинків та квартир на території
нашого району. З мешканцями вищевказаних домоволодінь та квартир були проведені інструктажі під підпис
та вручені пам’ятки-нагадування з дотримання правил
пожежної безпеки при експлуатації електромереж, пічного та газового опалення. Рятувальники вказують на
всі недоліки, що мають місце на території приватних домоволодінь та розповідають мешканцям про можливі

Ðåºñòðàö³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ
ÐIÄÍÅ ÌIÑÒÎ
ÇÀÑÍÎÂÍÈÊ — ÄÅÐÃÀ×IÂÑÜÊÀ ÕÊ ¹773 â³ä 14.02.2001ð.
Ãàçåòà âèõîäèòü óêðà¿íñüêîþ
ÌIÑÜÊÀ ÐÀÄÀ
ìîâîþ
Iíäåêñ 23422.

Ëèñòóâàííÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ
ãàçåòè, ðóêîïèñè íå ïîâåðòàþòüñÿ.
Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿
òà ðåêëàìè íåñóòü àâòîðè òà ðåêëàìîäàâö³.

наслідки. Дергачівське районне управління Головного
управління ДСНС України у Харківській області наголошує: будь ласка, дотримуйтесь правил пожежної безпеки в побуті, та не нехтуйте правилами безпеки життєдіяльності.
Будьте обережними, бережіть своє життя та майно! В
ЕКСТРЕНИХ СИТУАЦІЯХ ТЕЛЕФОНУЙТЕ за номером
«101».
Головний інспектор відділу державного нагляду та
контролю Дергачівського РУ ГУ ДСНС України у
Харківській області майор служби цивільного захисту
Сандрачук Роман Павлович
Надруковано ФОП Овчаренко О.Г., м.Харків, площа Конституції, 1,
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