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Спроможні громади - сильна держава!

За Європейською хартією місцевого самоврядування, яка є частиною законодавства України, місцеве
самоврядування – це «право і спроможність органів місцевого самоврядування здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах
місцевого населення».
На сьогодні переважна більшість територіальних громад України, маючи право вирішувати питання
місцевого значення, неспроможна це робити через брак власних коштів, занепад або відсутність інфраструктури ( необхідних будівель, споруд, доріг тощо), а також недостатність кваліфікованих кадрів.
Тому значна частина питань місцевого значення не вирішується – утримуються на неналежному рівні об’єкти комунальної власності (школи, лікарні, інше), територія міста (вулиці) благоустрій (нічне
освітлення).
Мета реформи місцевого самоврядування – забезпечення його спроможності самостійно, за рахунок
власних ресурсів, вирішувати питання місцевого значення в інтересах жителів громади. Йдеться про
наділення територіальних громад більшими ресурсами та мобілізацію їхніх внутрішніх резервів.
За однакові податкові ресурси одні громади зможуть виконувати свої повноваження, а інші- дрібні
територіальні громади – не зможуть. Надмірна частина ресурсів у таких громадах і далі витрачатиметься на утримання управлінського аппарату, а для реалізації серйозних проектів місцевого розвитку – коштів не вистачатиме.
Тому реформа місцевого самоврядування, враховуючи позитивний як європейський, так і власний історичний досвід, передбачає об’єднання (укрупнення)
територіальних громад. Укрупнення території громад не може бути довільним, воно має свої логічні межі. Відстань від центру громади до її найдальшого населенного пункту має бути такою, щоб в екстрених випадках її не довше, ніж за 30 хвилин, могли подалати пожкжна команда, швидка допомога, поліцейський
патруль.
20 травня за ініціативою Дергачівського міського голови О.В Лисицького відбулися консультації з приводу майбутнього об’єднання територіальних громад з
депутатами міської ради, головами вуличних та будинкових комітетів, активом міської ради, за участю сільських та селищних голів Дергачівського району.
Дергачівський міський голова Олександр Лисицький ознайомив присутніх з чинним законодавством України стосовно децентралізації та добровільного
об’єднання територіальних громад. Міський голова зазначив, що питання об’єднання громад є досить актуальним, оскільки це створює нові, більш вигідні і
потужні основи для економічного розвитку на місцевому рівні.
Участь у зібранні взяли також голова районної ради М.І.Бушев та його заступник В.В.Желтобрюх, експерт Офісу з питань впровадження реформи у сфері місцевого самоврядування І.Є.Лисенко, члени районної робочої групи з підтримки та впровадження заходів з добровільного об’єднання територіальних громад.
Голова районної ради Михайло Бушев розповів присутнім про особливості Закону України «Про об’єднання територіальних громад», про особливості і методику формування спроможних громад.
Експерт Офісу з питань впровадження реформи Ігор Лисенко розповів про
перебіг та особливості реформи місцевого самоврядування, а також відповів на запитання, які порушувалися громадою міста та керівниками органів
місцевого самоврядування.
Питання про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад було винесено на розгляд 73 сесії 6 скликання Дергачівської міської
ради, де прийнято рішення про надання згоди на добровільне об’єднання
територіальних громад з центром у місті Дергачі. Дергачівському міському
голові доручено звернутися до суміжних місцевих рад з пропозицією про
добровільне об’єднання територіальних громад. Так, листи було відправлено до Безруківської сільської ради, Малоданилівської селищної ради, Черкасько – Лозівської сільської ради, Русько – Лозівської сільської ради, та
Слатинської селищної ради.
Чекаємо рішення сусідів, плануємо жити, працювати та розбудовуватися
спроможною консолідованою громадою.
Спроможна територіальна громада – це така громада, в якій місцеві
джерела наповнення бюджету, інфраструктурні та кадрові ресурси є
достатніми для вирішення її органами місцевого самоврядування питань місцевого значення, передбачених законодавством, в інтересах
жителів громади.

Подвигу - пам’ять, переможцям слава!

70 річницю Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у травні відзначила вся Україна. Друга світова війна стала трагічною сторінкою в історії України,
адже загинуло більше як 4 млн. українців, 2 млн. громадян було вивезено на роботи до Німеччини. Під час війни знищено 715 міст та містечок, зруйновано
214 сіл. У нашому місті з нагоди Дня Перемоги було також організовано низку заходів, щоб привернути увагу кожного дергачівця до подій, що відбувалися 70
років тому на рідній землі. До 18 братських могил, пам’ятників, обелісків, розташованих на території нашої ради покладено квіти. Ветерани війни отримали
адресні продуктові набори, на їх домоволодіннях оновлено таблички «Тут мешкає ветеран війни 1941-1945 років». Проведено мітинг – реквієм та покладено
квіти до Вічного вогню. У заходах взяли участь безпосередньо ветерани Другої світової війни,керівництво міста, району, представники трудових колективів,
громадських організацій та діти і юнь міста.
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Випускний 2015. За молоддю - майбутнє!

Нехай здобуті шкільні знання осяюють майбутній шлях випускників і, як Прометеївський вогонь, ведуть до
перемог. Нехай все мудре, добре, світле, утверджується у повсякденному житті.
ВИПУСКНИКИ - МЕДАЛІСТИ
Гоц Ольга Вікторівна учениця 11-Б класу Дергачівського ліцею № 2.
Срібна медаль. Переможець районної предметної олімпіади з правознавства та призер (III місце) з хімії. Призер обласної предметної олімпіади з правознавства. Активна учасниця районних конкурсів і турнірів,
чемпіонату Дергачівського району з гри «Що? Де? Коли?».
Кулабухова Юлія Владиславівна – учениця 11 класу Дергачівської гімназії № 3. Нагороджена срібною медаллю. Добра, щира, привітна, старанна, здібна учениця. Учасниця та переможниця I, II етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови, англійської мови. Юлія
є дійсним членом МАН, у 2015 році стала призером (III місце) II етапу
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з української мови. Активіста шкільного життя.
Сірко Альона Анатоліївна – учениця 11 класу
Дергачівської гімназії № 3, нагороджена срібною
медаллю . Скромна і щира, людина. Здібна і старанна учениця. Призер і переможниця районних
олімпіад. Відповідально і творчо ставиться до всіх
доручень. Протягом шкільного навчання брала активну участь у житті гімназії. Наполеглива і не відступає перед труднощами. Альона нині перебуває
у лікарні і їй необхідна наша підтримка. Бажаємо
Альоні скорішого одужання.

Церемонія вручення найвищих шкільних нагород

Перемог блискучих досягайте, рідну школу не забувайте!

Дергачівський НВК
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад»

Дергачівський ліцей № 2, 11-Б клас

Місто яскраво 30 травня випроводжало своїх випускників у нове життя. 15 випускний міський бал зібрав на стадіоні громаду Дергачів. Міський голова О. Лисицький разом із гостями свята головою Дергачівської районної ради М. Бушевим, заступником голови Дергачівської РДА К.Каратаєвою, начальником відділу
освіти Дергачівською РДА С.Крижним, представником О.Цупило від народного депутата України В.Кацуби провели урочисту церемонію вручення атестатів
випускникам трьох навчальних закладів. Зворушливими стали звернення до випускників директорів закладів. Директори шкіл Зєнькова Ніна Олексіївна, Остапенко Олексій Прокопович та Калашник Олена Анаталіївна побажали своїм дітям продовжити навчання у вищих навчальних закладах, здійснення юнацьких
мрій та мирного неба над головою. У випуску 2015 року – 4 класи випускників, 3 медалісти, 14 випускників разом із атестатами отримали похвальні листи «За
особливі досягнення у вивченні шкільних предметів»: Задорожна Валентина – за досягнення у вивченні фізичної культури, Коновалов Андрій - за досягнення у
вивченні фізичної культури, Пархоменко Діана – за досягнення у вивченні фізичної культури та захисту Вітчизни, Тарасова Ольга - – за досягнення у вивченні
інформатики, Гладких Аліса – за досягнення у вивченні предмету «Технології», Зіньківський Олександр – за досягнення у вивченні фізичної культури та географії, Мережко Михайло - за досягнення у вивченні предмету «Технології», Мустафаєв Руслан – за досягнення у вивченні фізичної культури та художньої культури
(ліцей №2); Мельник Валерія – за досягнення у вивченні фізичної культури, Полупаненко Денис – за досягнення у вивченні фізичної культури, Пузанов Ілля – за
досягнення у вивченні фізичної культури, Храмцова Таісія – за досягнення у вивченні фізичної культури, Чернишов Станіслав – за досягнення у вивченні фізичної культури, Яковлев Микити – за досягнення у вивченні фізичної культури (гімназія №3); Міську алею «Гордість міста» цього року заповнили 11 випускників.
Серед одиннадцятикласників Мельник Валерія – призер чемпіонату світу по карате – До, Разіна Аліна та Бабаєва Надія – переможці II етапу конкурсу МАН.
За закладені знання, вміння і навички подяками міського голови нагороджені класні керівники та перші вчителі випускників - Литвин Лідія Іванівна, Прищенко Наталія Валеріївна, Басараб Валентина Павлівна, Мицай Вікторія Вікторовна, Козлова Людмила Іванівна, Федорченко Галина Іванівна, Рубашка Тетяня
Миколаївна, Карєлова Валентина Яківна, Свічкар Вікторія Іванівна, Островерх Ірина Іллівна. Також подяками міського голови відзначено батьків випускників,
які брали активну участь у навчально – виховному процесі: Родину Мітєльових: Тетяну Григорівну і Анатолія Павловича; Савченків: Ольгу Олексіївну і Романа
Миколайовича; родину Пархоменко: Катерину Олексіївну та Віру Володимирівну; родину Островерхів: Миколу Васильовича, Анну Миколаївну та Толпєгіну
Світлану Володимирівну; родину Зіньківських: Олександра Олексійовича, Наталю Вікторівну та Лідію Петрівну; Мустафаєвих Фархад Шірін-огли та Мехніяр
Гусейн-кизи; Шуляків Олександра Миколайовича та Оксану Юріївну; Мальованих Олексія Олександровича та Юлію Юріївну.
Кульмінацією випускного балу стала презентація випускників, випускання голубів, блок «Дитинство», підготовлений колективами Будинку культури, феєричний виступ « Іст-фаєр», який, запаливши прометеївський вогонь, зібрав на заключну пісню всіх випускників.

Дергачівський ліцей № 2, 11-А клас

Дергачівська гімназія № 3

Ð³äíå Ì²ÑÒÎ

Робота в окрузі!

Інформація для населення
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Під час проведення міського випускного вечора
всі випускники міста їх класні кервники та директора шкіл отримали від народного депутата України
В.М.Кацуби подарунки та вітальні листівки.
Також у травні, у відповідності до клопотань Дергачівської міської ради, народним депутатом України надано матеріальну допомогу гр. Яровій Н.О.
(м.Дергачі, в-д Піонерський), для проведення операціїї на сердці та гр. Косіщевій Н.М. (м.Дергачі,
віл. Центральна), для ендопротезування правого
кульшового суглобу.

Комунальне підприємство «Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» створено в 1998 році на виконання Указу Президента України «Про заходи щодо підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі» від 27 березня 1998 року № 222/98, з метою реалізації
обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі « Власни дім», що діє в регіоні з 1998
року.
Рішенням обласної ради від 1 березня 2012 року № 356-VI (XI сесія VI скликання) затверджена
ПРОГРАММА “ВЛАСНИЙ ДІМ” на період з 2012 року по 2015 роки.
За даною програмою керуючись «Правилами надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» затверджені ПКМУ від 5 жовтня 1998 року ; 1597, та регіональними правилами
надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджені рішенням обласної ради 17 червня 2010 року №1744-V (LVIII сесія V скликання), Фонд надає пільговий довгостроковий
кредит під 3% річних на термін до 20 років залежно від віку, мешканцям сільської місцевості, які працюють
ВІТАЄМО
в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарШановні Георгію Володимировичу та
ства, інших господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села,
Євдокіє Гаврилівно Шапаро! Дергачівська місь- а також на підприємствах, в установах та організаціях переробних і обслуговуючих галузей агропромиска рада, ваша родина щиросердно вітають Вас лового комплексу, навчальних закладах, закладах культури та охорони здоров’я, розташованих у межах
з 60-ти річним ювілеєм подружнього життя
району, та при підтвердженні своєї платоспроможності.
Платоспроможність позичальника визначається із наданих довідок про доходи членів сім’ї з забезпечення прожитковим мінімумом кожного члена сім’ї та визначення різниці доходу, яка забезпечить повернення кредиту з відсотками.
Кредит надається для фінансування спорудження житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями та добудови незавершених житлових будинків, спорудження інженерних мереж, підключення
їх до існуючих комунікацій, а також придбання незавершеного будівництвом та готового житла та його
реконструкції.
Сума кредиту з урахуванням рівня платоспроможності позичальника не може перевищувати кошторисної вартості об’єкта кредитування та граничного розміру в сумі 100,0 тис.грн. для добудови, реконструкції будинку, придбання готового житла і 200, тис.грн. для спорудження нового житлового будинку.
Для підтвердження права на одержання кредиту та визначення його суми позичальник надає:
1)заяву на ім’я керівника виконавчого фонду про надання кредиту; 2)клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту; 3)клопотання райдержадміністрації про надання кредиту; 4)копію
паспорта громадянина України; 5)копію ідентифікаційного коду; 6)довідку про склад сім’ї (із сільської
ради); 7)документи, необхідні для визначення рівня платоспроможності позичальника (довідку про доходи позичальника і членів його сім’ї, одержані за попередні 12 місяців); 8)довідку, видану органом, що
Ювілей у вас щасливий нині —
здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, про наявність (або відсутність) приватного житДіамантовий ваш ювілей.
ла ( з БТІ по 31.12.2012 р. та Держреєстра з 01.01.2013 р. по теперішній час); 9)копію документа що
В ньому все: робота, друзі, рідні,
підтверджує, право власності чи користування земельною дяланкою (крім випадків житла); 10)проектноРадість найдорожчих вам людей.
кошторисну документацію або будівельний транспорт (крім випадків придбання житла); 11)довідку про
Тож прийміть уклін від нас, щирі слова шани.
працевлаштування;12)заяву власника житла чи об’єкта незавершеного житлового будівництва про згоду
У всякий день і всякий час пишаємось ми вами.
продати його їз зазначенням погодження з позичальником ціни та інших істотних умов договору купівліпродажу (в разі придбання житла); 13)договір поруки завірений нотаріусом (двох громадян); 14)довідку
про доходи за останні 12 місяців поручителів.
За більш детальною інформацією можна звертатись за адресою м.Харків, Держпром, 1 під’їзд, 5 поверх,
тел. (057) 705-19-65; (057) 705-19-66;

Краса врятує світ!

Краса врятує світ! Ці крилаті слова мимоволі спадають на думку, коли потрапляєш у справжній озис
квіткового поля, створеного дергачівською родиною Тараненків.
Лікар за професією Дмитро Тараненко маючи захоплення, передана від діда, експериментувати заради створення нових сортів декоративних сортів
рослин, понад 15 років тому розпочав власну справу, яки нині і є змістом життя.
З захопленням та любов’ю розповідає Дмитро
про свої здобутки. А це декілька десятків видів ірисів, є і власні сорти, ялинки екзотичних видів, туї,
колекція дубів та інших дерев, яких мало де зустрінеш на нашій місцевості. Побувавши на такій екскурсії, розумієш, що за цією красою стоїть щоденна
важка клопітка праця.Покидаючи миловидне обістя, хочеться родині побажати успіхів, завзяття та
натхнення. Їх справа,сама за себе каже: ”На дерево
дивись, як родить, а на людину – як робить”.

Роботи з благоустрою в
зоні відпочинку
по пров.Петровського

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У
ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Аналіз розподілу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за кількістю загиблих і
постраждалих та матеріальних збитків від них демонструє, що локальні надзвичайні ситуації значно перевищують ті, що виникають на регіональному та державному рівнях. У значній мірі причиною виникнення
надзвичайних ситуацій на місцевому рівні, а також надмірно великих втрат від них є невміння населення
правильно діяти в умовах загрози і настання небезпек техногенного та природного характеру.
Звернення до батьків
Дергачівське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області повідомляє Вас, що за поточний 2015 рік на території Дергачівського району виникло 105 пожеж. На пожежах загинуло 4 особи та
3 отримало опіки та травми різної тяжкості.
Кількість смертельних випадків та травмування змушує звернутися до кожного громадянина Дергачівщини, особливо до батьків.
Незабаром канікули. На жаль, вони не проходять без прикрих випадків пов’язаних з травматизмом дітей.
Легковажне поводження малечі з вогнем, газом, побутовою хімією, незнання елементарних правил безпечної поведінки під час купання у водоймах, прогулянок до лісу, дій у разі знаходження боєприпасів часів
війни - першопричини сумних та трагічних наслідків.
Шановні батьки! Не залишайте дітей без нагляду! Дбайте про безпеку своїх дітей, дотримуючись правил
безпечної поведінки в побуті.
Виховуйте у дітей навички культури безпечної поведінки,демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою хімією, ліками. Виділіть декілька хвилин на відверту розмову з дітьми. Пам’ятайте, ці хвилини вимірюватимуться ціною життя. А щоб неждана мить не стала
початком великої біди - потрібно давати дітям чіткі знання і вміння, як діяти в тій чи іншій ситуації.
Для пізнавального розвитку нашого підростаючого покоління, рекомендуємо Вам відвідати Пожежнотехнічну виставку в місті Харкові та її філій, а також запрошуємо до 53-державної пожежно-рятувальної
частини м. Дергачі.
Пам’ятайте, що життя наших дітей залежить тільки від нас самих!
Провідний інспектор відділу державного нагляду та контролю Дергачівського РУ ГУ ДСНС України у
Харківській області капітан служби цивільного захисту
Маковоз Дмитро Олегович

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У
ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Промисловість. У квітні 2015 р. порівняно з попереднім місяцем п.р. та квітнем 2014 р. індекс
промислової продукції становив відповідно 93,1% та 73,6%, за підсумками січня–квітня 2015
р. – 82,5%. У 2014 р. інноваційною діяльністю у промисловості булo зайнятo 191 підприємство
(або 22,4% від загальної кількості обстежених промислових підприємств області) проти 182
підприємств (23,2%) у минулому році.Обсяг інноваційної продукції, реалізованої промисловими підприємствами області впродовж 2014 р., становив 2609,8 млн.грн. або 3,8% від загального обсягу реалізованої промислової продукції (у 2013 р. – відповідно 2972,3 млн.грн. або
4,8%).
Сільське господарство. Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства області за січень–квітень п.р. порівняно з січнем–квітнем 2014 р. зменшився на 8,7%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 16,3%, у господарствах населення – зріс на 0,6%.
Ціни і тарифи. Індекс споживчих цін по області у квітні 2015 р. становив 115,9%, по Україні –
114,0%; з початку року 138,6% і 137,1% відповідно, у т.ч. ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в цілому зросли на 31,9%; на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива
зріс у 2,2 рази, в першу чергу, через зростання з 1 квітня тарифів за природний газ в 5,5 рази та
на електроенергію – на третину.
Доходи населення. За даними державного статистичного спостереження з праці (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10
і більше осіб) cередньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств,
установ та організацій області, нарахована за січень–березень 2015 року, становила 3173 грн.,
що на 8,5% більше даних відповідного періоду 2014 року.
Ринок праці. Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємств, установ та організацій (далі – підприємства) області у березні 2015 р. становила 584 тис. осіб. Порівняно з
лютим кількість працівників зменшилася на 0,5%. Станом на 01 травня 2015 р. кількість зареєстрованих безробітних у державній службі зайнятості становила 29,6 тис. осіб. Допомогу по
безробіттю отримували 75,7% осіб, які мали статус безробітних.
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ОФІЦІЙНО.
ОПРИЛЮДНЕННЯ

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
LХХІІІ сесія VI скликання РІШЕННЯ
від 29 травня 2015 р.
№ 3		
Про внесення змін до рішення LХVІІІ сесії міської ради
VІ скликання від 23 січня 2015 року ”Про міський бюджет на 2015рік’’(зі змінами)
Відповідно до ст..52, 78.п.8 Бюджетного Кодексу
України, ст26, Закону України «Про місцеве самоврядування в України», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів,
Дергачівська міська рада, - ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до рішення LХVІІІ сесії VІ скликання від
23 січня 2015р.
’’ Про міський бюджет на 2015 рік” (зі змінами) .
2.Пункт 1,2,5 та додатки до них викласти у новій редакції. Пункт 1.
„1. Визначити на 2015 рік доходи міського бюджету у
сумі 18008212 грн., в тому числі відповідно до пункту 4 рішення ХLУІІІ сесії районної ради ‘’Про районний бюджет на 2015 рік”(зі змінами) від 24.02.2015 р.
обсяг іншої субвенції на утримання дитячих дошкільних закладів та навчально–виховного комплексу І
ступеня у сумі 7861224грн; обсяг субвенції на утримання обєктів спільного користування чи ліквідацію
негативних наслідків діяльності об’єктів спільного
користування у сумі 400000 грн. Доходи загального
фонду міського бюджету визначити в сумі 17181424
грн., доходи спеціального фонду міського бюджету
826788 грн., у тому числі бюджету розвитку 342000
грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;
- видатки міського бюджету визначити у сумі 22961516
грн., в тому числі видатки загального фонду міського
бюджету -17581424 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету – 5380092 грн.
- дефіцит загального фонду міського бюджету 400000
грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у
сумі 4553304 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.” Пункт 2
„2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2015 рік, у тому
числі по загальному фонду 17581424 грн., та спеціальному фонду – 5380092 грн. згідно з додатком № 3 до
цього рішення.” Пункт 5.
„5. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету
розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення„
Дергачівський міський голова
О.В.Лисицький
ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
LXXIII сесія VІ скликання РІШЕННЯ
Від 29 травня 2015 року
№ 10		
Про встановлення туристичного збору та затвердження
Положення справляння зборуна території Дергачівської
міської ради
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо податкової реформи» № 71-VIІІ від
28.12.2014 року та вимог розділу ХІІ Податкового кодексу України, керуючись ст.ст.25,26,59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада –
ВИРІШИЛА:
1.Встановити на території Дергачівської міської ради туристичний збір.
2.Затвердити Положення про туристичний збір на території Дергачівської міської ради (додається).
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на
постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.
Дергачівський міський голова
О.В.Лисицький
ПОЛОЖЕННЯ
про туристичний збір на території Дергачівської міської
ради.Це Положення визначає об’єкти оподаткування,
платників податку, розміри ставок, податковий період та
інші обов’язкові елементи для справляння туристичного
збору на території Дергачівської міської ради, визначені
статтею 7 Податкового кодексу України.
1. Загальні положення
1.1. Туристичний збір встановлюється згідно з Податковим кодексом України.
2. Платники збору
2.1.Платниками збору є громадяни України, іноземці, а
також особи без громадянства, які прибувають на територію Дергачівської міської ради та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із
зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.
2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:
а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, на території Дергачівської міської ради;б)
особи, які прибули у відрядження;
в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують
інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного
супроводжуючого);г) ветерани війни;
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС;д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на
лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувальнопрофілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторнокурортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері охорони
здоров’я;е) діти віком до 18 років;є) дитячі лікувальнопрофілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторнокурортні заклади.

3. Податкові агенти
3.1. Податковими агентами зі сплати туристичного
збору є: а) адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів,
гуртожитків для приїжджих та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади; б) квартирнопосередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що
належать фізичним особам на праві власності або на
праві користування за договором найму; в) юридичні
особи або фізичні особи-підприємці, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору.
3.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового
проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий
підрозділ як податкового агента туристичного збору у
контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.
4. Об’єкт справляння збору
4.1. Об’єктом справляння є надання послуг з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити
місце перебування в зазначений строк.
5. База справляння збору
5.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) у місцях, зазначених у пункті 3.1цього
Положення,за вирахуванням податку на додану вартість.
5.2. До вартості проживання не включаються витрати
на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати
на усний та письмовий переклади, інші документально
оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.
6. Ставки збору
6.1. Ставка туристичного збору встановлюється у розмірі 1 відсоток до бази справляння збору.
7. Особливості справляння збору
7.1. Податкові агенти справляють збір під час надання
послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.
8. Податковий період
8.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.
9. Строк та порядок сплати збору
9.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до
податкової декларації за звітний (податковий) квартал,
сплачується податковими агентами до бюджету Дергачівської міської ради протягом 10 календарних днів,
що настають за останнім днем відповідного граничного
строку, передбаченого Податковим кодексом України
для подання квартальної податкової декларації.
10. Строк та порядок подання звітності про обчислення
і сплату збору
10.1. Податкова декларація з туристичного збору щокварталу подається до контролюючих органів протягом
40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу за формою, затвердженою центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну
податкову і митну політику.
11. Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль контролюючих органів
11.1. Платники збору 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 Податкового кодексу України та інших законів
України.
11.2. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння туристичного збору
здійснюється контролюючими органами відповідно до
норм Податкового кодексу України.
Заступник Дергачівського міського голови
з фінансово-економічних питань О.С.Закаблукова
ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
LXXIII сесія VІ скликання РІШЕННЯ
Від 29 травня 2015 року
№ 11		
Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів та затвердження Положення справляння збору на території Дергачівської міської ради
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо податкової реформи» № 71-VIІІ від
28.12.2014 року та вимог розділу ХІІ Податкового кодексу України, керуючись ст.ст.25,26,59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада –
ВИРІШИЛА:
1.Встановити на території Дергачівської міської ради
збір за місця для паркування транспортних засобів.
2.Затвердити Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів на території Дергачівської
міської ради (додається).
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на
постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.
Дергачівський міський голова
О.В.Лисицький

ПОЛОЖЕННЯ
про збір за місця для паркування транспортних засобів
на території Дергачівської міської ради.
Це Положення визначає об’єкти оподаткування, платників податку, розміри ставок, податковий період та
інші обов’язкові елементи для справляння збору за
місця для паркування транспортних засобів на території Дергачівської міської ради, визначені статтею 7 Податкового кодексу України.

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.
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òà ðåêëàìè íåñóòü àâòîðè òà ðåêëàìîäàâö³.

Ð³äíå Ì²ÑÒÎ

1. Загальні положення
1.1. Збір за місця для паркування транспортних засобів
на території Дергачівської міської ради встановлюється згідно з Податковим кодексом України.
1.2. Наведені у цьому Положенні поняття вживаються у такому значенні: 1.2.1) майданчики для платного
паркування – площа території (землі), що належить на
правах власності територіальній громаді міста Дергачі, на якій відповідно до рішення Дергачівської міської
ради здійснюється платне паркування транспортних
засобів; 1.2.2) спеціально відведені автостоянки – площа території (землі), що належить на правах власності
територіальній громаді міста Дергачі, яка визначається
Дергачівською міською радою із встановленням правил
щодо відповідальності за збереження транспортного
засобу.До спеціально відведених автостоянок можуть
належати комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів міського бюджету з метою здійснення організації
паркування транспортних засобів.Не належать до спеціально відведених автостоянок гаражі, автостоянки,
власники або користувачі яких є платниками земельного податку або орендної плати за земельні ділянки
державної і комунальної власності, а також земельні
ділянки, що належать до прибудинкових територій.
2. Платники збору.
2.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи-підприємці,
які згідно з рішенням Дергачівської міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення
паркування транспортних засобів на майданчиках для
платного паркування та спеціально відведених автостоянках. 2.2. Платник збору, який має підрозділ без
статусу юридичної особи, що провадить діяльність із
забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ
як платника збору у контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки.
2.3.Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому
зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа,
технічне облаштування, кількість місць для паркування
транспортних засобів, затверджується рішенням міської ради.
3. Об’єкт оподаткування
3.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка
згідно з рішенням міської ради спеціально відведена
для забезпечення паркування транспортних засобів
на автомобільних дорогах загального користування,
тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які
побудовані за рахунок коштів бюджету міста Дергачі,
за винятком площі земельної ділянки, яка відведена
для безоплатного паркування транспортних засобів,
передбачених статтею 30 Закону України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні».
4. База оподаткування
4.1. Базою оподаткування є площа земельної ділянки,
відведена для паркування, а також площа комунальних
гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів бюджету міста
Дергачі.
5. Ставка збору
5.1. Ставки збору встановлюються за кожний день
провадження діяльності із забезпечення паркування
транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр
площі земельної ділянки, відведеної для організації та
провадження такої діяльності, у розмірі 0,03 відсотка
мінімальної заробітної плати, установленої законом на
1 січня податкового (звітного) року.
6. Порядок обчислення та строки сплати збору
6.1. Сума збору за місця для паркування транспортних
засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується до
бюджету м. Дергачі протягом 10 календарних днів, що
настають за останнім днем відповідного граничного
строку, передбаченого Податковим кодексом України
для подання квартальної податкової декларації.
7. Податковий період
7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.
8. Строк та порядок подання звітності про обчислення
і сплату збору
8.1. Податкова декларація зі збору за місця для паркування транспортних засобів на території Дергачівської
міської ради щокварталу подається до контролюючих
органів протягом 40 календарних днів, що настають
за останнім календарним днем звітного (податкового)
кварталу за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну податкову і митну політику.
9. Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль контролюючих органів
9.1. Платники збору 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 Податкового кодексу України та інших законів України.
9.2. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння збору за місця для
паркування транспортних засобів здійснюється контролюючими органами відповідно до норм Податкового
кодексу України.
Заступник Дергачівського міського голови
з фінансово-економічних питань
О.С.Закаблукова
Надруковано ФОП Овчаренко О.Г., м.Харків, площа Конституції, 1,
Палац праці, кім.№23-19. Наклад 1300 прим.
Àäðåñà ðåäàêö³¿: 62300 Õàðê³âñüêà îáë.,
ì. Äåðãà÷³, âóë. Ïåòðîâñüêîãî, 79-Á Äåðãà÷³âñüêà ì³ñüêà ðàäà.

