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В УКРАЇНІ:
- роком англійської мови (Указ Президента України № 641/2015 “Про
оголошення 2016 року роком англійської мови”);
- роком ушанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС і пам’яті жертв Чорнобильської
катастрофи. (Указ Президента України № 702/2015 «Про заходи у зв’язку
з 30-ми роковинами Чорнобильської
катастрофи»);
- роком ушанування пам’яті Івана
Франка (Указ Президента України №
687/2015 “Про вшанування пам’яті
Івана Франка у зв’язку з 160-річницею
від дня народження та 100-річчям від
дня смерті Івана Франка).
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СІЧЕНЬ 2016р.

2016 рік проголошено:

Європа:
Європейський
Союз
оголосив, що наступний
календарний рік пройде під егідою захисту
жінок від насильства. На
думку країн учасників даного проекту, проблема стоїть досить гостро не тільки в Європі, але
і у всьому світі. Згідно зі статистикою, щодня в
країнах Європейського Союзу від насильства
1856-1916
вмирають 7 жінок. Цілий рік в Європі будуть
Іван Франко
проходити заходи спрямовані на профілактику
та попередження насильства над жінками.
Організація Об’єднаних націй:
Згідно розпорядження Організації Об’єднаних націй, 2016 оголошується роком зернобобових культур. За класифікацією Генеральної Асамблеї ООН, до
зернобобовим відносяться: горох, сочевиця, нут. Згідно позиції даної міжнародної організації - ці культури необхідні людям як джерела рослинного білка
і цінних амінокислот. Вживання зернобобових культур знижує ризик розвиток
таких важких захворювань як: діабет, ожиріння, серцево-судинні хвороби.

“...- Ми мусимо навчитися
чути себе українцями
- не галицькими
- не буковинцькими
Українцями,
а Українцями
без офіційних кордонів.”

97 річниця - проголошення возз’єдняння

День Соборності - це нагадування про те, що сила держави - в єдності українських
земель
День Соборності відзначається відповідно до указу Президента України від 25 січня 1999 року.
День Соборності України - щорічне свято, яке відзначають 22 січня. Дата вибрана не випадково, адже саме 22 січня 1919 року на Софіївській площі
в Києві підписали Акт злуки Української народної республіки і Західно-Української Народної республіки. Офіційно День Соборності в Україні відзначають з 1999 року, але вже в кінці 80-х українці
самі проводили пам'ятні акції. Найяскравіший
приклад - 21 січня 1990 року, коли жителі багатьох населених пунктів, взявшись за руки, створили живий безперервний ланцюг від Києва до
Львова.
У 2016 році в цей день відзначається 97-ма річниця проголошення Акту возз'єднання Української Народної Республіки і Західно-Української
Народної Республіки. У нашому місті, за сталою
традицією, міський голова О.В.Лисицький разом
із представниками трудових колективів, дітьми
дошкільних навчальних закладів поклали квіти
до памятника Великому Кобзарю Т.Г.Шевченко.

Зустріч начальника ВП ГУНП в Харківській області полковника поліції Калашника К.В.
з трудовими колективами Дергачівщини
Калашник К.В. розповів про основні завдання, пріоритети та напрямки діяльності нової поліції задля забезпечення безпеки та правопорядку на території Дергачівського району. Також розповів про результати діяльності Дергачівської ВП за попередній 2015 рік.
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офіційно. оприлюднення
ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
Від 29 січня 2016 року		
№2
Про внесення змін до рішення №8 LXVІІІ сесії Дергачівської міської ради VІ скликання «Про встановлення транспортного податку по
Дергачівській міській раді» від 23 січня 2015 року
На виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від
24.12.2015 № 909-VIII, відповідно до вимог розділу ХІI Податкового
кодексу України, керуючись ст.25,26,59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада – ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення №8 LXVІІІ сесії Дергачівської міської ради
VІ скликання «Про встановлення транспортного податку по Дергачівській міській раді» від 23 січня 2015 року, виклавши п.1 даного рішення в такій редакції:
«Встановити з 1 січня 2016 року ставку транспортного податку з
розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен
легковий автомобіль для фізичних та юридичних осіб, в тому числі
нерезидентів, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло
не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких
становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади,

що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки,
моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу
коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля та
розміщується на його офіційному веб-сайті.»
2.Податкові зобов‘язання платниками встановленого податку виникають з огляду дотримання вимог Податкового кодексу України.
3. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування і застосовується з 01 січня 2016 року.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету та фінансів.
Дергачівський
міський
голова
О.В.Лисицький

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
Від 29 січня 2016 року		
№3
Про внесення змін до Положення про податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки на території Дергачівської міської
ради», затвердженого рішенням №10 LXVІІІ сесії Дергачівської
міської ради VІ скликання «Про встановлення ставок податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по Дергачівській
міській раді» від 23 січня 2015 року
На виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від
24.12.2015 № 909-VIII, відповідно до вимог розділу ХІI Податкового
кодексу України, керуючись ст.25,26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада – ВИРІШИЛА:1.Внести
до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земель-

ної ділянки на території Дергачівської міської ради, затвердженого
рішенням №10 LXVІІІ сесії Дергачівської міської ради VІ скликання
«Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки по Дергачівській міській раді» від 23 січня 2015
року такі зміни:
1.1.Пункт 3.2 розділу 3 доповнити підпунктами «и», «і» такого змісту:
«и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому
законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення
їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в
яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність”»;
«і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг».
1.2. У пункті 5.1 розділу 5:

у підпункті «а» цифри «70» замінити цифрами «60»;
у підпункті «б» цифри «150» замінити цифрами «120»;
у підпункті «в» цифри «220» замінити цифрами «180»;
1.3. У підпункті 5.4 розділу 5:
в абзаці п’ятому слова “абзацу першого та другого” виключити;
1.4. пункт 7.1 розділу 7 доповнити підпунктом «ґ» такого змісту:
«ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів)
житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у
власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна
площа якого перевищує 300 кв. метрів (для квартири) та/або 500 кв.
метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а» - «г» цього пункту, збільшується на 25 000 гривень на рік
за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).»
2. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування і застосовується з 01 січня 2016 року.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань планування, бюджету та фінансів.
Дергачівський міський голова
О.В.Лисицький

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
Від 29 січня 2016 року			
№4
Про встановлення єдиного податку
по Дергачівській міській раді
На виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від
24.12.2015 № 909-VIII, відповідно до вимог розділу ХІV Податкового
кодексу України, керуючись ст.25,26,59 Закону України «Про місце-

ве самоврядування в Україні», міська рада – ВИРІШИЛА:
1.Встановити єдиний податок по Дергачівській міській раді.
2.Затвердити Положення про єдиний податок по Дергачівській
міській раді (додається).
3.Вважати такими, що втратили чинність:
- рішення №2 LXIIIX сесії VI скликання Дергачівської міської ради
«Про встановлення ставок єдиного податку для суб‘єктів малого
підприємництва-фізичних осіб, що працюють за спрощеною системою оподаткування» від 30 січня 2015 року.
- рішення №5 ХХ сесії VI скликання Дергачівської міської ради
«Про встановлення ставок єдиного податку для суб‘єктів малого

підприємництва-фізичних осіб, що працюють за спрощеною системою оподаткування» від 29 грудня 2011 року.
4. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування і застосовується з 01 січня 2016 року.
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань планування, бюджету та фінансів.
Дергачівський міський голова
О.В.Лисицький
Повні листи документів із змінами до рішень №2,3,4,5,6 розміщені
на інформаційних стендах у приміщенні міської ради і на офіційному
веб- сайті www.dergachi-mr.gov.ua

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
Від 29 січня 2016 року		
№5
Про внесення змін до рішення №9 LIX сесії міської ради VІ скликання «Про внесення змін до рішення №2 ХХХVІІ сесії VІ скликання
Дергачівської міської ради «Про затвердження ставок земельного
податку на земельні ділянки різного функціонального використання
по Дергачівській міській раді (на земельні ділянки, де грошову оцінку проведено)»від 31.01.2013р.» від 27червня 2014р.

На виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від
24.12.2015року № 909-VIII, відповідно до вимог розділу ХІI Податкового кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії
з питань планування, бюджету та фінансів, керуючись ст.25,26,59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада – ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до п.1 рішення №2 ХХХVІІ сесії VІ скликання Дергачівської міської ради «Про затвердження ставок земельного податку

на земельні ділянки різного функціонального використання по
Дергачівській міській раді (на земельні ділянки, де грошову оцінку
проведено)» від 31.01.2013р. (у новій редакції), вилучивши по тексту слова «для фізичних осіб». 2. Це рішення набирає чинності з дня
його опублікування і застосовується з 01 січня 2016 року.3.Контроль
за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань планування, бюджету та фінансів.
Дергачівський міський голова
О.В.Лисицький

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
Від 29 січня 2016 року
№6
Про внесення змін до Положення про справляння плати за
землю на території Дергачівської міської ради, затвердженого
рішенням №9 LXХІV сесії Дергачівської міської ради VІ скликання
«Про встановлення плати за землю та затвердження Положення
справляння плати за землю на території Дергачівської міської
ради» від 30 червня 2015 року
На виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році»
від 24.12.2015року № 909-VIII, відповідно до вимог розділу ХІI
Податкового кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету та податків, керуючись
ст.25,26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада – ВИРІШИЛА:1.Внести до Положення про

справляння плати за землю на території Дергачівської міської
ради, затвердженого рішенням №9 LXХІV сесії Дергачівської
міської ради VІ скликання «Про встановлення плати за землю та
затвердження Положення справляння плати за землю на території Дергачівської міської ради» від 30 червня 2015 року такі зміни:
1.1.підпункт 5.1.7 пункту 5.1 розділу 5 викласти у такій редакції:
«5.1.7. Податок за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання
особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачнобудівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними
гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, справляється у розмірі 0,03 % від їх нормативної грошової оцінки
, в разі її не визначення – 0,03 % нормативно-грошової оцінки
населеного пункту з урахуванням функціональних, локальних
коефіцієнтів по найвищому з показників зональності ( діє до
введення в дію Рішення про затвердження нормативно-грошової
оцінки земельних ділянок по кожній зоні). За земельні ділянки

сільськогосподарського виробництва, які зайняті виробничими,
культурно побутовими, господарськими та іншими будівлями і
спорудами податок справляється у розмірі 3% від суми земельного податку, обчисленого відповідно до п.5.1.1 та 5.1.2 цього
Положення.»;
1.2.пункт 5.4 розділу 5 доповнити третім підпунктом «-» такого
змісту:
«- може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у другому підпункті «-» пункту 5.4, у разі визначення
орендаря на конкурсних засадах»;
1.3. пункт 11.8 розділу 11 викласти у такій редакції:
«11.8. Підставою для нарахування орендної плати за земельну
ділянку є договір оренди такої земельної ділянки».
2. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування і застосовується з 01 січня 2016 року.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань планування, бюджету та фінансів.
Дергачівський міський голова
О.В.Лисицький

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 139800 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:

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. 69-1 Бюджетного кодексу України.
11. Додатки №1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
Дергачівський міський голова
О.В.Лисицький
Додатки до рішення розміщені на інформаційниї стендах у приміщенні міської ради і на офіційному веб- сайті www.dergachi-mr.
gov.ua

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
Від 29 січня 2016 року
№7
Про внесення змін до рішення V сесії
міської ради VІІ скликання від 24 грудня 2015 року’’Про міський
бюджет на 2016 рік’’
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” та викласти у новій редакції.
1. Визначити на 2016 рік доходи міського бюджету у сумі
27364079 грн., в тому числі відповідно до пункту 4 рішення ІІІ сесії VІІ скликання Дергачівської районної ради від 22.12.2015р
‘’Про районний бюджет на 2016 рік” обсяг іншої субвенції на
утримання дитячих дошкільних закладів та навчально –виховного комплексу І ступеня у сумі 10568973грн.
Доходи загального фонду міського бюджету визначити в сумі
26124673 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету
1239406грн., у тому числі бюджету розвитку 186000 грн. згідно
з додатком № 1 цього рішення;
-видатки міського бюджету визначити у сумі 27364079 грн.,
в тому числі видатки загального фонду міського бюджету
-25624673 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету
– 1739406 грн.
- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 500000
грн.згідно з додатком № 2 до цього рішення
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 500000
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 25624673грн., та спеціальному фонду 1739406грн. 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.

-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,

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту рішення
Дергачівської міської ради « Про врегулювання питання щодо житлової площі та проживання у
гуртожитках комунальної власності територіальної громади м. Дергачі»
Назва регуляторного акту

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

Стислий зміст проекту

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

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
радита на офіційному веб-сайті www.dergachimr.gov.ua протягом лютого 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 01.03.2016 р.
включно за адресою: м. Дергачі, вул. Сумський
Шлях, 79-Б, виконавчий комітет Дергачівської
міської ради, тел. 3-01-14

Секретар міської ради

К.І.Бондаренко
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Спорт для всіх

Кращий воротар В.Котляр

Кращий захисник
А.Мірошніченко

Учасники з міні-футболу серед ветеранів “Рідзвяний кубок”

Кращий нападник
С. Борисенко

8 січня 2016 року на місцевому
стадіоні відбувся традиційний
турнір з міні-футболу серед ветеранів. Незважаючи на примхи
погоди і важкий стан футбольного поля, ігри пройшли в запеклій
і непередбачуваній боротьбі.
В підсумку І місце зайняла ФК
«Фортуна» м. Дергачі (тренер
Ю.Дудник), ІІ- ФК «Ветеран» м.
Дергачі (тренер І.Головко), ІІІкоманда з м. Харків «ХСС» (тренер С.Ведмідь).
В.Котиш, головний суддя

Національний Кубок України по ралі ХАДО ДРС

24 січня в місті Дергачі пройшов Національний Кубок України по ралі ХАДО ДРС. Такий Кубок розігрувався вперше, з часів проголошення Незалежності
України.В змаганнях взяли участь 37 екіпажів з Харківської, Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської і Запоріжської областей. Одним із учасників
етапу ралі був Віталій Євтєхов з Дніпропетровська, який два тижня тому фінішував першим в столиці Сенгалу, Дакарі, на відомій гонці «Африка –Екорейс2016».Приємно відзначити великий успіх наших земляків, із Дергачів: пілота Олександра Кречуна та штурмана Єлизавету Шахову, із команди Sinta, які
зайняли друге місце в аматорському класі «Трофей». А переможцями в класі «Профі» стали представники міста Харків ХАДО Моторспорт Станіслав БеседінАндрій Боровий, та Микола Чмих- Олександр Вільчінський. Президент автоклубу Харків та головний суддя змагань Олексій Миколайович Беседін відмітив
професійну підготовку стадіону «ФК Дергачі» В «Парк Сервіс» і подякував міського голову О.В. Лисицького і директора стадіону В.М. Катиша за сприяння в
організації зимових ралі.
О. Безрук, майстер спорту

Рятувальники закликають громадян
не виходити на тонку кригу!
Дергачівське районне управління ГУ ДСНС України
у Харківській області у нагадує про загрозливу ситуацію, яка спостерігається на водоймах України. В
деяких місцях із за сильних та теплих течій на річках
та озерах утворюється нестійкий крижаний покров,
котрий представляє особливу небезпеку для людей, зокрема, рибалок і дітей.
В зв’язку з цим доводимо до Вашого відома основні правила поведінки на льоду.
Безпечним вважається лід товщиною не менше 7
см, для влаштування ковзанки – не менше 10-12
см (масове катання – 25 см), а масова переправа
пішки, може бути організована при товщині льоду
не менше, ніж 15 см. Ні в якому разі не перевіряйте
міцність льоду ударом ноги. Якщо лід почав тріщати
не біжіть, а відходьте повільно, не відриваючи ступні ніг від льоду.
Твердо засвойте, що зимова підлідна ловля риби
потребує особливо суворого дотримання правил
безпеки:- не пробивайте поруч багато лунок;- не
збирайтеся великими групами на одному місці;- не
пробивайте лунки на переправах;- не ловіть рибу
поблизу вибоїн та занадто далеко від бере га;- завжди майте під рукою міцну мотузку 12-15 метрів;тримайте поруч з лункою дошку або велику гілку.
Враховуючи високу ймовірність нещасних випадків
на льоду, Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до мешканців Дергачівщини утримуватись в такі дні від виходу на тонкий
лід, який утворився на маленьких озерах та затоках
річок, і застерегти від цього своїх дітей. Завзятим
рибалкам також слід пам’ятати, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання

УВАГА! Дбайте про своє життя
правил безпеки при знаходження на льоду.
У випадку надзвичайної ситуації необхідно негайно
викликати пожежно-рятувальну службу за номером
101. Будьте обережні. Бережіть своє життя та життя
своїх близьких!
Старший інспектор 53-ДПРЧ
ГУ ДСНС України у Харківській області
старший лейтенант служби цивільного захисту
Лобойко Юрій Костянтинович.

Шановні громадяни!
Для запобігання в місті Дергачі збільшення кількості пожеж які призводять до трагічних наслідків.
Дергачівська міська рада нагадує елементарні вимоги пожежної безпеки, а саме:
- Залишаючи домівку вимкніть електроприлади.
- Постійно слідкуйте за станом печей і димоходів,
своєчасно усувайте виявлені несправності (щілини,
накопичення сажі, відсутність тяги).
- В місцях проходження через перекриття димар
повинен розділяться від дерев’яних конструкцій неспалимим матеріалом завширшки 40 см.
- Не розпалюйте печі гасом, соляркою, бензином та
іншими легкозаймистими рідинами.
- Не перегрівайте печі.
- Перед топковими дверцятами на дерев’яній підлозі необхідно прибити металевий лист розміром
50х70 см.
- Ховайте сірники та запальнички від дітей.

- Не користуйтесь відкритим вогнем і не паліть у
приміщеннях.
- Не захаращуйте горищні приміщення.
- Не користуйтесь саморобними електричними запобіжниками та приладами.
- У разі виникнення пожежі негайно викличте пожежну охорону по телефону 101.
- Не допускайте з’єднання жил електропроводів «в
скрутку».
- Не допускати монтування електромережі з порушенням «Правил улаштування електрообладнання.
- Повідомте про пожежу сусідів, зробіть усе можливе для евакуації людей, майна та приступайте до
гасіння пожежі.
- Необхідно пам’ятати, що гасити електропроводку
небезпечно для життя.
- Якщо ви потрапили в задимлену зону, то тільки
поповзом (біля підлоги не такий густий дим і більше кисню) можете швидко і з меншим ризиком для
життя залишити приміщення. Для захисту органів
дихання від диму користуйтесь вологою тканиною.
- Під час пожежі не відчиняйте двері, та вікна.
Пам’ятайте, що свіже повітря та протяг підтримує
та розповсюджує горіння.
Майже кожній пожежі можна запобігти! Для цього
слід обов’язково обговорити в сім’ї не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі
її виникнення: спосіб виклику пожежної допомоги,
гасіння пожежі в початковій стадії, безпечні маршрути виходу з приміщення.
Перший заступник Дергачівського міського голови
Кисіль В.Ю.
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Запрошуємо на військову службу за контрактом до лав
Збройних Сил України віком від 18 до 60 років

Дошка
Оголошень

- Грошове забезпечення -7000 -15000 грн;
- Побудова кар’єри;
- Право на:
- безкоштовне медичне обсуговування; - санітарно-курортний відпчинок; - отримання вищої освіти;- службового та постійного житла;
- пенсійного забезпечення;- та інші переваги.
За інформацією звертатися:
Дергачівського РВК вул. Сумський Шлях, 17 к.т. (057-63) 2-08-12 або
моб.т. (093) 320-03-63 , (066) 008-43-40

Про проведення конкурсу на визначення автомобільного перевізника з перевезень пасажирів на міських
автобусних маршрутах загального користування м. Дергачі
Міські автобусні
маршрути
№ з/п
об’єкту
конкурсу

№ маршруту та найменування
кінцевих зупинок

Рухомий склад

Кількість автобусів з урахуван-ням
резервних

Загальна місткість автобусу,
що передбачена технічною характеристикою

Кількість рейсів

Режим руху

1

№ 1 Піски-Центр-Залізничний
вокзал-Центр соціальних служб

2

Від 20

4

Маршрут-не таксі

2

№ 2 Піски-Центр- Залізничний
вокзал

2

Від 37

19

Маршрут-не таксі

3

№ 3 Піски-Центр-Залізничний
вокзал-вул. Садова

2

Від 20

2

Маршрут-не таксі

4

№ 4 Центр-Залізничний вокзал

6

Від 20

175

Маршрут-не таксі

5

№ 5 Піски-Центр- Залізничний
вокзал-РЕМ-Центр соціальних
служб

2

Від 20

3

Маршрут-не таксі

6

№ 6 с. Семенівка-Залізничний
вокзал

2

Від 12

4

Маршрут-не таксі

7

№ 7 с. Ємці-с. Шовкопляси-ПіскиЦентр- Залізничний вокзал

2

Від 12

2

Маршрут-не таксі

8

№ 8 с. Маслії-Піски-Залізничний
вокзал

2

Від 12

4

Маршрут-не таксі

9

№ 9 НВК № 1/вул. ЦентральнаЗалізничний вокзал

2

Від 12

4

Маршрут-не таксі

10

№ 10 вул. Наукова-Піски-ЦентрЗалізничний вокзал

2

Від 12

2

Маршрут-не таксі

Примітка

1. Організатор конкурсу: виконавчий комітет Дергачівської міської ради
2. Робочий орган: Конкурсний комітет для проведення конкурсу з визначення автомобільного перевізника з
перевезень пасажирів на внутрішніх міських маршрутах загального користування в
м. Дергачі.
3. Умови конкурсу:
3.1.
Дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні перевезень пасажирів на внутрішніх
міських маршрутах загального користування; зокрема положень (Закону України «Про автомобільний транспорт», Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільні дороги»; Постанови КМУ від
18.02.1947р. №176 «Про затвердження правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту»).
3.2.
Безумовне виконання вимог ст.37 Закону України «Про автомобільний транспорт» щодо пільгових
перевезень пасажирів автомобільним транспортом.
3.3.
Здійснення перевезень пасажирів у звичайному режимі руху – автобусами на маршрутах загального
користування з дотриманням усіх зупинок, передбачених розкладом руху.
3.4.
Забезпечення використання на внутрішніх міських маршрутах автобусів відповідного класу та категорії за видами сполучень та режиму руху згідно вимог Наказу Мінтрансзв’язку України від 12.04.2007р. №285:
можуть бути задіяні автобуси категорії М2 класу А та В та категорії М3 класу А, Б, І, ІІ, ІІІ.
3.5.
Наявність необхідного (нормативного) резерву автобусів, передбаченого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008р. №1081
3.6.
Категорія та клас резерву автобусів повинні відповідати структурі парку автобусів, заявлених для
перевезення на об’єкті конкурсу.
3.7.
Відповідність автомобільного перевізника вимогам, передбаченим ст.34 Закону України «Про автомобільний транспорт» №2344-ІІІ від 05.04.2001р.
3.8.
Забезпечення рівня регулярності руху на маршрутах загального користування не менша: 0,97
3.9.
Облаштування автобусів засобами візуального та звукового інформування.
3.10. Використання на маршрутах автобусів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, не менше 20%.
3.11. Забороняється надання послуг з перевезення пасажирів з використанням автобусів, не переобладнаних з транспортних засобів іншого призначення згідно вимог п.33 «Правил», затв. Постановою КМУ від
18.02.1997р. №176.
3.12. Забезпечення належного диспетчерського контролю за здійсненням пасажирських перевезень.
3.13. Забезпечення переможцем конкурсу самостійно в повному обсязі перевезення пасажирів відповідно
до умов договору та відповідальності за якість обслуговування пасажирів, суворого дотримання правил безпеки руху.
4. Порядок отримання необхідної інформації про об’єкт конкурсу:
Претендент на участь в конкурсі автоперевізників для отримання більш детальної інформації щодо об’єкту
конкурсу може звернутись за довідкою за адресою: м. Дергачі, вул. Сумський шлях,79-б, приміщення міської
ради, 2-й поверх, 2-й кабінет або по телефону: 05763-2-07-44.
5. Кінцевий термін прийняття документів на конкурс автоперевізників: «29» лютого 2016 року до 14 години.
6. Документи на участь в конкурсі автоперевізників приймаються за адресою:
м. Дергачі, вул. Сумський шлях,79-б, приміщення міської ради, 2-й поверх, 2-й кабінет, щоденно, крім суботи
та неділі з 8-00 до 17-00, перерва: з 12-00 до 13-00.
7. Місце і дата отримання бланків документів, в т.ч. форми заяви та анкети для участі в конкурсі: приміщення
міської ради, 2-й поверх, кабінет № 2; щоденно крім суботи та неділі з 8-00 до 17-00.
8. Місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету автоперевізників: м.Дергачі, вул.
Петровського,79-б, приміщення міської ради, 2-й поверх, актовий зал; «29» лютого 2016 року, початок о 15
год.
9. Розмір плати за участь в конкурсі: безкоштовно.
10. Довідки за телефоном: т/факс 05763-2-07-44, E-mail: derradadergachi@ukr.net
Ðåºñòðàö³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ
ÐIÄÍÅ ÌIÑÒÎ
ÇÀÑÍÎÂÍÈÊ — ÄÅÐÃÀ×IÂÑÜÊÀ ÕÊ ¹773 â³ä 14.02.2001ð.
Ãàçåòà âèõîäèòü óêðà¿íñüêîþ
ÌIÑÜÊÀ ÐÀÄÀ
ìîâîþ
Iíäåêñ 23422.

АНОНС
Святкові та пам’ятні дні 2016
року у лютому:
15- День вшанування учасників бойових
дій на території інших держав
20- День Героїв Небесної Сотні
20- День соціальної справедливості

16 найочікуванішів
фільмів
2016 року
Цього року Голлівуд більше всіх порадує
любителів фантастики, казок і коміксів.
Геймери всієї планети чекали цього року з моменту, коли перші примітивні ігри були запущені на перших «одноклітинних» персональних комп’ютерах.
Саме в 2016 культові Warcraft і Assassin’s
Creed нарешті знайдуть кіношні версії. І судячи з перших трейлерів, ці екранізації можуть
бути більш успішними, ніж Mortal Kombat, Lara
Croft або Resident Evil.
Кредо вбивці
Режисер: Джастін Курзель
В ролях: Майкл Фассбендер, Маріон Котійяр.
Звичайний бармен стає об’єктом експерименту загадкової корпорації. В ході експерименту в ньому пробуджується генетична пам’ять, і він згадує, що є спадковим асасіном — воїном-вбивцею.
Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості
Режисер: Зак Снайдер
У ролях: Бен Аффлек, Галь Гадот, Лоуренс Фішберн, Дайан Лейн, Джессі Айзенберг.
Варкрафт
Режисер: Дункан Джонс
У ролях: Домінік Купер, Бен Фостер.
Культова гра, яка вже багато років лідирує за кількістю
онлайн-учасників.
Сюжет — надійні кордони довгий час надійно захищали
людей від орків, але після появи нового порталу полчища
темних сил загрожують людям. Зупинити навалу спробує
кілька сміливих воїнів.
Люди Ікс: Апокаліпсис
Режисер: Брайан Сінгер
У ролях: Х’ю Джекман, Ченнінг Татум, Майкл Фассбендер,
Джеймс Макевой.
Кунг-фу Панда 3
Режисер: Дженніфер Ю
Третя частина однієї з найпопулярніших сучасних мультиків.
Епічна сага продовжиться розповіддю про те, як головне ведмежа сучасності возз’єднається з давно зниклим
батьком і разом з ним кине виклик таємничому лиходію,
який полює на майстрів кунг-фу по всьому Китаю.
Книга джунглів
Режисер: Джон Фавро
У ролях: Крістофер Уокен, Бен Кінгслі, Білл Мюррей, Скарлетт Йоханссон.
Інферно
Режисер: Рон Ховард
В ролях: Том Хенкс, Фелісіті Джонс, Бен Фостер.
Цього разу Ленгдон протистоїть таємничому вченому,
який оголосив війну всьому світу. Основна частина дії
розгортається у Венеції, а фінал історії розгорнеться в
Стамбулі.
День незалежності: Відродження
Режисер: Роланд Еммеріх
У ролях: Білл Пуллман, Джефф Голдблюм, Шарлотта Генсбур, Брент Спайнер.
Аліса в Задзеркаллі
Режисер: Джеймс Бобін
У ролях: Джонні Депп, Міа Васіковська, Хелена Бонем
Картер.
Доктор Стрендж
Режисер: Скотт Деріксон
У ролях: Бенедикт Камбербатч, Тільда Суїнтон, Чіветель
Еджіфіор.
Стартрек: Нескінченність
Режисер: Джастін Лін
У ролях: Кріс Пайн, Закарі Куінто, Карл Урбан, Зої Солдана.
5-а хвиля
Режисер: Дж. Блейксон
У ролях: Тобі Магуайр, Лів Шрайбер, Нік Дж. Робінсон.
Дедпул
Режисер: Райан Рейнольдс
У ролях: Райан Рейнольдс, Морена Баккарін.
Джой
Режисер: Девід Рассел О.
В ролях: Дженніфер Лоуренс, Роберт Де Ніро, Бредлі Купер.
Боги Єгипту
Режисер: Алекс Пройас
У ролях: Джеффрі Раш, Джерард Батлер, Микола КостерВальдау.

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.
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