Харківська область
Дергачівський район
ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ПРОТОКОЛ № 42
пленарного засідання
ХLІІ сесії районної ради VІІ скликання
Місце засідання:
Дата проведення:
Час проведення:

місто Дергачі Харківської області
зала засідань Дергачівської районної ради
12 лютого 2019 року
о 10.00 год.

Всього обрано депутатів
Присутні на сесії

–
–

36
29 депутатів

(Результат реєстрації депутатів районної ради додається до протоколу)
Запрошені:
Сільські, селищні голови та
в.о. голови міської ради

– 12 осіб (список додається до
протоколу)

Присутній:
Данієлян Вадим Романович, заступник голови
державної адміністрації

Харківської

обласної

Головуючий на пленарному засіданні сесії районної ради – Лазарєв Геннадій
Юрійович, голова Дергачівської районної ради
ВИСТУПИВ: Данієлян Вадим Романович, заступник голови Харківської
обласної державної адміністрації, який коротко проінформував про найближчі
плани щодо розвитку медицини, дорожньої інфраструктури Дергачівського
району. Більш детально зупинився на реконструкції доріг Дергачівського
району.
Розповів, що є ініціатива голови Харківської обласної державної
адміністрації Світличної Юлії Олександрівни зробити зону відпочинку –
будівництво парку в місті Дергачі. Були розглянуті ескізи майбутнього парку.
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Пленарне засідання ХLІІ сесії районної ради VІІ скликання
оголошується відкритим
(звучить гімн України)
ЛАЗАРЄВ Г. запропонував
Порядок денний:
1.
Про стан законності та результати діяльності в 2018 році
Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області на території
Дергачівського району.
Доповідав: Ковальов Юрій Юрійович – заступник керівника
Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області
2.
Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони
громадського порядку та результати діяльності в 2018 році Дергачівського
відділу поліції Національної поліції в Харківській області на території
Дергачівського району.
Доповідав: Колінко Ігор Олександрович – начальник Дергачівського
відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській
області
3. Про внесення змін до складу президії Дергачівської районної ради
VІІ скликання.
Доповідав: Зайцев Андрій Олегович – депутат районної ради, голова
постійної комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з питань
регламенту, депутатської діяльності, етики, місцевого самоврядування та
законності
4.
Про
внесення
доповнення до складу постійної комісії
Дергачівської районної ради VІІ скликання з питань спільної власності
територіальних громад, будівництва, житлово-комунального господарства та
паливно-енергетичного комплексу.
Доповідав: Зайцев Андрій Олегович – депутат районної ради, голова
постійної комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з питань
регламенту, депутатської діяльності, етики, місцевого самоврядування та
законності
5.
Про виконання районної Програми «Почесний громадянин
Дергачівського району» на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням ХV сесії
Дергачівської районної ради VІІ скликання від 14 лютого 2017 року № 299-5.
Доповідала: Чуйкова Олена Олександрівна – начальник відділу
організаційної роботи апарату Дергачівської районної державної адміністрації
Харківської області
6.
Про затвердження районної Програми «Почесний громадянин
Дергачівського району» на 2019-2020 роки.
Доповідала: Чуйкова Олена Олександрівна – начальник відділу
організаційної роботи апарату Дергачівської районної державної адміністрації
Харківської області
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7.
Про затвердження Програми надання цільової щомісячної грошової
допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на
території Дергачівського району та отримують програмний гемодіаліз, на 20192020 роки (починаючи з лютого 2019 року).
Доповідала: Приходько Наталя Юріївна – начальник управління праці
та соціального захисту населення Дергачівської районної
державної
адміністрації Харківської області
8.
Про виконання районної Програми підтримки організації надання
соціальних послуг на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням XLVІІІ сесії
районної ради VІ скликання від 24 лютого 2015 року № 964-5.
Доповідала: Приходько Наталя Юріївна – начальник управління праці
та соціального захисту населення Дергачівської районної
державної
адміністрації Харківської області
9.
Про затвердження районної Програми «Підтримки організації
надання соціальних послуг Дергачівського району Харківської області на
2019-2023 роки».
Доповідала: Приходько Наталя Юріївна – начальник управління праці
та соціального захисту населення Дергачівської районної
державної
адміністрації Харківської області
10. Про виконання Програми підтримки учасників Антитерористичної
операції та членів їх сімей Дергачівського району Харківської області на 2018
рік, затвердженої рішенням ХХVІІІ сесії районної ради VІІ скликання від 13
лютого 2018 року №609-22.
Доповідала: Приходько Наталя Юріївна – начальник управління праці
та соціального захисту населення Дергачівської районної
державної
адміністрації Харківської області
11. Про виконання Програми підтримки військовослужбовців, вперше
направлених Дергачівським районним
військовим комісаріатом для
проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України у 2018
році, затвердженої рішенням ХХХІ сесії районної ради VІІ скликання від 12
червня 2018 року № 741-3.
Доповідала: Приходько Наталя Юріївна – начальник управління праці
та соціального захисту населення Дергачівської районної
державної
адміністрації Харківської області
12. Про виконання у 2018 році Заходів Програми «Безпечне життя
дитини», затверджених рішенням ХХVІІІ сесії районної ради VІI скликання
від 13 лютого 2018 року № 590-3.
Доповідала: Скрипка Катерина Сергіївна – заступник начальника
управління освіти, культури і туризму Дергачівської районної державної
адміністрації Харківської області
13. Про затвердження на 2019 рік Заходів до Програми «Безпечне
життя дитини», затвердженої рішенням ХV сесії Дергачівської районної ради
VIІ скликання від 14 лютого 2017 року № 300-6.
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Доповідала: Скрипка Катерина Сергіївна – заступник начальника
управління освіти, культури і туризму Дергачівської районної державної
адміністрації Харківської області
14. Про виконання районної Програми розвитку освіти в
Дергачівському районі на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням ХХХІХ сесії
районної ради VІ скликання від 17 грудня 2013 року №706-4.
Доповідала: Скрипка Катерина Сергіївна – заступник начальника
управління освіти, культури і туризму Дергачівської районної державної
адміністрації Харківської області
15. Про затвердження районної Програми розвитку освіти в
Дергачівському районі на 2019-2023 рр.
Доповідала: Скрипка Катерина Сергіївна – заступник начальника
управління освіти, культури і туризму Дергачівської районної державної
адміністрації Харківської області
16. Про виконання районної Програми соціального захисту дітей у
Дергачівському районі на 2014-2018 роки (нова редакція), затвердженої
рішенням ХVІІ сесії Дергачівської районної ради VІІ скликання від 11 квітня
2017 року № 363-9.
Доповідала: Віннічук Інна Павлівна – заступник начальника служби,
начальник відділу усиновлення, опіки, піклування, розвитку сімейних форм
виховання служби у справах дітей Дергачівської районної державної
адміністрації Харківської області
17. Про затвердження цільової районної Програми матеріальнотехнічного забезпечення щодо створення районного територіального центру
комплектування та соціальної підтримки на базі районної призовної дільниці
Дергачівського районного військового комісаріату на 2019 рік.
Доповідав: Тріщенко Володимир Миколайович – військовий комісар
Дергачівського районного військового комісаріату, підполковник
18. Про виконання районної Програми підтримки заходів щодо
проведення приписки громадян до призовної дільниці, призову громадян на
строкову військову службу, військову службу за контрактом на території
Дергачівського району на 2018 рік, затвердженої рішенням ХХVІІІ сесії
районної ради VІІ скликання від 13 лютого 2018 року № 593-6.
Доповідав: Тріщенко Володимир Миколайович – військовий комісар
Дергачівського районного військового комісаріату, підполковник
19. Про затвердження районної Програми підтримки заходів щодо
проведення приписки громадян до призовної дільниці, призову громадян на
строкову військову службу, військову службу за контрактом на території
Дергачівського району на 2019 рік.
Доповідав: Тріщенко Володимир Миколайович – військовий комісар
Дергачівського районного військового комісаріату, підполковник
20. Про виконання районної Програми «Підтримки мобілізаційних
заходів на території Дергачівського району на 2018 рік», затвердженої
рішенням ХХVІІІ сесії районної ради VІІ скликання від 13 лютого 2018 року
№ 595-8.
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Доповідав: Тріщенко Володимир Миколайович – військовий комісар
Дергачівського районного військового комісаріату, підполковник
21. Про затвердження районної Програми «Підтримки мобілізаційних
заходів та військового обліку на території Дергачівського району на 2019 рік».
Доповідав: Тріщенко Володимир Миколайович – військовий комісар
Дергачівського районного військового комісаріату, підполковник
22. Про виконання районної Програми «Територіальна оборона» на
2018 рік, затвердженої рішенням ХХVІІІ сесії районної ради VІІ скликання від
13 лютого 2018 року № 597-10.
Доповідав: Тріщенко Володимир Миколайович – військовий комісар
Дергачівського районного військового комісаріату, підполковник
23. Про затвердження Програми підтримки комунального підприємства
«Соціальна аптека Дергачівської районної ради» на 2019-2021 роки.
Доповідав: Пугач Михайло Васильович – заступник
директора
комунального підприємства «Соціальна аптека Дергачівської районної ради»
24. Про виконання Програми по забезпеченню санітарно-епідемічного
благополуччя населення Дергачівського району на 2018 рік, затвердженої
рішенням ХХVІІІ сесії Дергачівської районної ради VІІ скликання від 13
лютого 2018 року № 606-19.
Доповідала: Рильцева Ірина Олексіївна – завідувач Дергачівської
міжрайонної філії ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ
України»
25. Про внесення змін та доповнень до Додатку «Заходи щодо
реалізації “Програми підтримки місцевого самоврядування на 2019 рік”»
Програми
підтримки місцевого
самоврядування на 2019–2020 роки,
затвердженої рішенням XL сесії Дергачівської районної ради VII скликання 18
грудня 2018 року № 1014-6.
Доповідав: Лазарєв Геннадій Юрійович – голова Дергачівської
районної ради
26.
Про внесення змін до Заходів на 2019 рік щодо виконання
Програми соціального захисту населення Дергачівського району Харківської
області на 2016-2020 роки, затверджених рішенням ХL сесії районної ради VІІ
скликання 18 грудня 2018 року № 1022-14.
Доповідала: Приходько Наталя Юріївна – начальник управління праці
та соціального захисту населення Дергачівської районної
державної
адміністрації Харківської області
27. Про затвердження Порядку використання коштів районного
бюджету інститутами громадянського суспільства соціального спрямування та
проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів)
Доповідала: Приходько Наталя Юріївна – начальник управління праці
та соціального захисту населення Дергачівської районної
державної
адміністрації Харківської області
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28.
Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку культури і
туризму Дергачівського району на 2019 – 2023 роки, затвердженої рішенням
ХL сесії Дергачівської районної ради VIІ скликання 18 грудня 2018 року
№ 1027-19.
Доповідала: Зєнькова Ніна Олексіївна – депутат районної ради, голова
постійної комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з гуманітарних
питань, соціального захисту населення, питань засобів масової інформації та
зв’язків з громадськими організаціями
29.
Про внесення змін до комплексної Програми профілактики
правопорушень у Дергачівському районі на 2016-2020 роки, затвердженої
рішенням ІV сесії Дергачівської районної ради VІІ скликання 09 лютого 2016
року № 60-20.
Доповідав: Козлоков Антон Олександрович – депутат районної ради,
голова постійної комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з питань
соціально-економічного розвитку, промислової політики, планування, бюджету,
фінансів та податків
30. Про внесення змін до Програми забезпечення пожежної,
техногенної безпеки та цивільного захисту в Дергачівському районі на період
2017-2019 років, затвердженої рішенням ХІ сесії Дергачівської районної ради
VIІ скликання 18 жовтня 2016 року № 179-3.
Доповідав: Козлоков Антон Олександрович – депутат районної ради,
голова постійної комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з питань
соціально-економічного розвитку, промислової політики, планування, бюджету,
фінансів та податків
31. Про внесення доповнень до рішення ХL сесії Дергачівської
районної ради VІІ скликання від 18 грудня 2018 року № 1036-28 «Про
встановлення
вартості харчування дітей у навчальних
закладах, що
знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста
Дергачівського району, у 2019 році».
Доповідала: Зєнькова Ніна Олексіївна – депутат районної ради, голова
постійної комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з гуманітарних
питань, соціального захисту населення, питань засобів масової інформації та
зв’язків з громадськими організаціями
32. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за
2018 рік.
Доповідав: Оніщенко Віктор Васильович – начальник фінансового
управління Дергачівської районної державної адміністрації
33. Про внесення змін до рішення ХL сесії Дергачівської районної ради
VІІ скликання від 18 грудня 2018 року № 1048-40 «Про районний бюджет на
2019 рік».
Доповідав: Козлоков Антон Олександрович – депутат районної ради,
голова постійної комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з питань
соціально-економічного розвитку, промислової політики, планування, бюджету,
фінансів та податків
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34. Про хід виконання – за період з лютого 2018 року по даний час
2019 року – Природоохоронної Програми покращення екологічного стану
Дергачівського району на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням ХХVІІІ сесії
районної ради VІI скликання від 13 лютого 2018 року № 600-13.
Доповідала: Катречко Тетяна Олександрівна – начальник відділу
житлово-комунального
господарства Дергачівської районної державної
адміністрації Харківської області
35. Про хід виконання – за період з лютого 2018 року по даний час
2019 року – Програми про забезпечення діяльності Центру надання
адміністративних послуг при Дергачівській районній державній адміністрації
Харківської області на 2018-2019 роки в Дергачівському районі, затвердженої
рішенням ХХVІІІ сесії районної ради VІI скликання від 13 лютого 2018 року
№ 601-14.
Доповідала: Яценко Олена Олександрівна – адміністратор відділу з
питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг
Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області
36. Про хід виконання – за період з лютого 2018 року по даний час
2019 року – Програми підвищення рівня пенсійного забезпечення населення
Дергачівського району Харківської області на 2017-2022 роки, затвердженої
рішенням ХV сесії районної ради VІІ скликання від 14 лютого 2017 року
№ 318-24.
Доповідала: Гладир Людмила Іванівна – голова комісії з припинення
управління Дергачівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України
Харківської області
37. Про хід виконання – за період з лютого 2018 року по даний час
2019 року – Програми фінансової
підтримки громадської організації
«Дергачівська районна спілка ветеранів АТО» Дергачівського району
Харківської області на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням ХV сесії
районної ради VІІ скликання від 14 лютого 2017 року №312-18.
Доповідав: Густілін Сергій Володимирович – голова громадської
організації «Дергачівська районна спілка ветеранів АТО»
38. Про хід виконання – за період з лютого 2018 року по даний час
2019 року – Програми розвитку комунального підприємства «Берізка» на
відтворення рослин і посадкового матеріалу листвяних та шпилькових порід на
період до 2021 року, затвердженої рішенням ХХVІІІ сесії районної ради VІI
скликання від 13 лютого 2018 року № 603-16.
Доповідала: Кавєрзіна Валентина Андріївна – директор комунального
підприємства «Берізка»
39. Про звіт головного лікаря комунального закладу охорони здоров’я
районного територіального медичного об’єднання «Дергачівська центральна
районна лікарня», що знаходиться у спільній власності територіальних громад
сіл, селищ, міста Дергачівського району Харківської області, за період –
лютий 2018 року по даний час.
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Доповідав: Дончак Дмитро Юрійович – депутат районної ради,
головний
лікар комунального закладу охорони здоров’я районного
територіального медичного об’єднання «Дергачівська центральна районна
лікарня»
40. Про звіт головного лікаря комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Дергачівської
районної ради», що знаходиться у спільній власності територіальних громад
сіл, селищ, міста Дергачівського району Харківської області, за період –
лютий 2018 року по даний час.
Доповідав: Кушнарьов Роман Сергійович – депутат районної ради,
головний лікар комунального некомерційного підприємства «Центр первинної
медико-санітарної допомоги Дергачівської районної ради»
41. Про звіт заступника директора комунального підприємства
«Соціальна аптека Дергачівської районної ради», що знаходиться у спільній
власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району
Харківської області, за період – лютий 2018 року по даний час.
Доповідала:
Пугач Михайло Васильович – заступник директора
комунального підприємства «Соціальна аптека Дергачівської районної ради»
42. Про звіт начальника комунального підприємства «Бюро технічної
інвентаризації Дергачівської районної ради», що знаходиться
у спільній
власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району
Харківської області, за період – лютий 2018 року по даний час.
Доповідала:
Яненко Наталія Павлівна – начальник комунального
підприємства «Бюро технічної інвентаризації Дергачівської районної ради»
43. Про звіт директора комунального підприємства «Архітектурне
бюро Дергачівського району», що знаходиться
у
спільній
власності
територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району Харківської
області, за період – лютий 2018 року по даний час.
Доповідала:
Устименко Олена Іванівна – директор комунального
підприємства «Архітектурне бюро Дергачівського району»
44. Про звіт директора комунального підприємства «Дергачівський
районний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”»,
що
знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста
Дергачівського
району Харківської
області, за період – лютий 2018
року по даний час.
Доповідав: Катасонов Микола Петрович – директор комунального
підприємства «Дергачівський районний центр фізичного здоров’я населення
«Спорт для всіх»»
45. Про звіт виконуючого обов’язки директора комунальної установи
«Дергачівський районний Будинок культури», що знаходиться у спільній
власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району
Харківської області, за період – лютий 2018 року по даний час.
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Доповідала: Авер’янова Валентина Іванівна – виконуючий обов’язки
директора комунальної установи «Дергачівський районний Будинок культури»
46. Про звіт директора комунального підприємства «Постачальник
послуг» Дергачівської районної ради Харківської області, що знаходиться у
спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського
району Харківської області, за період – лютий 2018 року по даний час.
Доповідала: Романович Тетяна Михайлівна – директор комунального
підприємства «Постачальник послуг» Дергачівської районної ради Харківської
області
47. Про звіт директора комунального підприємства «Берізка», що
знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста
Дергачівського району Харківської області, за період – лютий 2018 року по
даний час.
Доповідала: Кавєрзіна Валентина Андріївна – директор комунального
підприємства «Берізка»
48.
Про надання згоди на закріплення за Комунальним закладом
«Дергачівський ліцей № 3» Дергачівської районної ради Харківської області, на
праві оперативного управління, об’єкта нерухомого майна (реєстраційний номер
1749940163220), згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію права власності, який розташований за адресою: вулиця
Сумський шлях (вулиця Петровського), будинок 79-В, місто Дергачі,
Дергачівський район, Харківська область.
Доповідала: Зєнькова Ніна Олексіївна – депутат районної ради, голова
постійної комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з гуманітарних
питань, соціального захисту населення, питань засобів масової інформації та
зв’язків з громадськими організаціями
49.
Про надання згоди на закріплення за Комунальним закладом
«Солоницівський ліцей № 2» Дергачівської районної ради Харківської області,
на праві оперативного управління, об’єкта нерухомого майна (реєстраційний
номер 1713564663220), згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності, який розташований за
адресою: вулиця Каштанова (вулиця Щорса), будинок 1, селище Солоницівка,
Дергачівський район, Харківська область.
Доповідала: Зєнькова Ніна Олексіївна – депутат районної ради, голова
постійної комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з гуманітарних
питань, соціального захисту населення, питань засобів масової інформації та
зв’язків з громадськими організаціями
50.
Про надання згоди на закріплення за Комунальним закладом
«Солоницівська гімназія “Перлина”» Дергачівської районної ради Харківської
області, на праві оперативного управління, об’єкта нерухомого майна
(реєстраційний номер 1718064663220), згідно Витягу з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, який
розташований за адресою: вулиця Пушкіна, будинок 17-А, селище Солоницівка,
Дергачівський район, Харківська область.
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Доповідала: Зєнькова Ніна Олексіївна – депутат районної ради, голова
постійної комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з гуманітарних
питань, соціального захисту населення, питань засобів масової інформації та
зв’язків з громадськими організаціями
51. Про надання згоди на закріплення за Комунальним закладом
«Полівська гімназія» Дергачівської районної ради Харківської області, на праві
оперативного управління, об’єкта нерухомого майна (реєстраційний номер
1716025863220), згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію права власності, який розташований за адресою: вулиця
Діброва, будинок 6, село Польова, Дергачівський район, Харківська область.
Доповідала: Зєнькова Ніна Олексіївна – депутат районної ради, голова
постійної комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з гуманітарних
питань, соціального захисту населення, питань засобів масової інформації та
зв’язків з громадськими організаціями
52. Про надання згоди на закріплення за Дергачівською школоюінтернат І ступеню «З любов’ю до дітей» Дергачівської районної ради
Харківської області, на праві оперативного управління, об’єкта нерухомого
майна (реєстраційний номер 1274888063220), згідно Витягу з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, який
розташований за адресою: вулиця Центральна, будинок 11-Є, місто Дергачі,
Дергачівський район, Харківська область.
Доповідала: Зєнькова Ніна Олексіївна – депутат районної ради, голова
постійної комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з гуманітарних
питань, соціального захисту населення, питань засобів масової інформації та
зв’язків з громадськими організаціями
53.
Про надання згоди на закріплення за комунальним
підприємством «Постачальник послуг» Дергачівської районної ради
Харківської області, на праві оперативного управління, об’єкта нерухомого
майна (реєстраційний номер 1724321563220), згідно Витягу з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності,
який розташований за адресою: вулиця Сумський шлях (вулиця Петровського),
будинок 163-У, місто Дергачі, Дергачівський район, Харківська область.
Доповідала: Романович Тетяна Михайлівна – директор комунального
підприємства «Постачальник послуг» Дергачівської районної ради Харківської
області
54. Про надання згоди управлінню освіти, культури і туризму
Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області на
передачу в оренду, на конкурсних засадах, частини нежитлового приміщення в
Комунальному закладі «Прудянський ліцей» Дергачівської районної ради
Харківської області, розташованого за адресою: площа Славянська, будинок
3, селище міського типу Прудянка, Дергачівський район, Харківська область.
Доповідала: Скрипка Катерина Сергіївна – заступник начальника
управління освіти, культури і туризму Дергачівської районної державної
адміністрації Харківської області
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55. Про визначення замовника з реконструкції нежитлової будівлі під
дошкільний навчальний заклад, що знаходиться на території Комунального
закладу «Безруківський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської
області за адресою: вулиця Шевченко, будинок 22-Б, село Безруки,
Дергачівський район, Харківська область.
Доповідала: Скрипка Катерина Сергіївна – заступник начальника
управління освіти, культури і туризму Дергачівської районної державної
адміністрації Харківської області
56.
Про надання згоди на реорганізацію шляхом перетворення
комунального закладу охорони здоров’я районного територіального медичного
об’єднання «Дергачівська центральна районна
лікарня» у комунальне
некомерційне підприємство «Дергачівська центральна районна лікарня»
Дергачівської районної ради.
Доповідав: Дончак Дмитро Юрійович – депутат районної ради,
головний
лікар комунального закладу охорони здоров’я районного
територіального медичного об’єднання «Дергачівська центральна районна
лікарня»
57. Про затвердження переліку об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району Харківської
області на 2019 рік та перелік об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міста Дергачівського району, що підлягають продажу за
конкурсом, на 2019 рік.
Доповідала: Гаплєвська Інна Борисівна – перший заступник голови
Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області
58. Про встановлення у 2019 році директору Територіального центру
соціального обслуговування Дергачівської районної ради «Берегиня», що
знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста
Дергачівського району Харківської області, надбавки до посадового окладу.
Доповідав: Козлоков Антон Олександрович – депутат районної ради,
голова постійної комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з питань
соціально-економічного розвитку, промислової політики, планування, бюджету,
фінансів та податків
59.
Про звільнення на 2019 рік комунального підприємства «Берізка»,
що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста
Дергачівського району Харківської області, від сплати 70% орендної плати до
районного бюджету.
Доповідав: Козлоков Антон Олександрович – депутат районної ради,
голова постійної комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з питань
соціально-економічного розвитку, промислової політики, планування, бюджету,
фінансів та податків
60. Про затвердження витрат на утримання виконавчого апарату
районної ради, працівників виконавчого апарату районної ради в 2019 році.

12
Доповідав: Козлоков Антон Олександрович – депутат районної ради,
голова постійної комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з питань
соціально-економічного розвитку, промислової політики, планування, бюджету,
фінансів та податків
61. Про преміювання голови Дергачівської районної ради
за
підсумками роботи за січень 2019 року.
Доповідав: Козлоков Антон Олександрович – депутат районної ради,
голова постійної комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з питань
соціально-економічного розвитку, промислової політики, планування, бюджету,
фінансів та податків
62. Про преміювання заступника голови Дергачівської районної ради
за підсумками роботи за січень 2019 року.
Доповідав: Козлоков Антон Олександрович – депутат районної ради,
голова постійної комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з питань
соціально-економічного розвитку, промислової політики, планування, бюджету,
фінансів та податків
63. Різне.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за»
29
«проти»
немає
«утримались»
немає
«не голосували» немає
Затверджено
(Результати голосування додаються до протоколу)
СЛУХАЛИ: Про стан законності та результати діяльності в 2018 році
Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області на
території Дергачівського району.
Доповідав: Ю.КОВАЛЬОВ, заступник керівника Дергачівської місцевої
прокуратури Харківської області – текст доповіді додається до протоколу
ВИСТУПИВ:
А.БАНГЕН, депутат районної ради, задав питання стосовно водоймища, яке
знаходиться на території Малоданилівської селищної ради і обгороджене
парканом, що на сьогоднішній день було зроблено Дергачівською місцевою
прокуратурою для спокійного відпочинку жителів Дергачівського району на
вищезазначеному водоймищі?

1.

Ю.КОВАЛЬОВ, заступник керівника Дергачівської місцевої прокуратури
Харківської області, проінформував, що він не володіє даним питанням,
запросив А.Бангена на особистий прийом, де вислухає його питання та в
найближчий термін надасть відповідь.
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Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
28
«проти»
немає
«утримались»
1
«не голосували» немає
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про стан законності та результати діяльності в
2018 році Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області на території
Дергачівського району» прийняти (рішення № 1071-1додається до протоколу).
2. СЛУХАЛИ: Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони
громадського порядку та результати діяльності в 2018 році
Дергачівського відділу поліції Національної поліції в
Харківській області на території Дергачівського району.
Доповідав: І.КОЛІНКО, начальник Дергачівського відділу поліції
Головного управління Національної поліції в Харківській області – текст
доповіді додається до протоколу
ВИСТУПИВ:
К. ПІДДУБНИЙ, депутат районної ради, проінформував, що він особисто
неодноразово звертався з заявою до поліції щодо незаконних поховань на
кладовищі Малої Данилівки в сосновому бору, була надана відповідь, що
складу злочину в цьому поліція не бачить. Але пройде час і весь сосновий
бір буде суцільне кладовище. Який вихід бачите з даної ситуації?
І. КОЛІНКО, начальник Дергачівського відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Харківській області, проінформував, що випадки такі є,
виїзд поліції в даній ситуації відбувається, але по закону заперечить людям
поховання не можемо, ці випадки не регулюються законодавством, тільки
адміністративне правопорушення.
ВИСТУПИВ:
А. БАНГЕН, депутат районної ради, запитав, що неодноразово звертався до
поліції по факту незаконної вирубки посадок в Дергачівському районі, що
зроблено в даному напрямі, скільки затримано людей, скільки справ доведено
до суду?
І. КОЛІНКО, начальник Дергачівського відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Харківській області, відповів, що випадки незаконних
вирубок посадок існують, по кожному з них проводяться слідчі дії, роблять
експертизи, прораховується ущерб нанесений при вирубці і тільки надійдуть
всі результати дані справи будуть передані до суду.
А.БАНГЕН, депутат районної ради, підняв дуже багато важливих невирішених
поліцією питань і на деякі тільки з них отримав відповіді.
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ВИСТУПИВ:
М.ПОПІК, мешканець м. Дергачі, який проінформував, що на початку лютого
вночі у його будинку зламався газовий котел і почався витік газу. Був
зроблений дзвінок на 104, на що там відповіли, що вночі на виклик вони
не виїжджають. Викликали поліцію, написали заяву, але на даний час
відповіді не отримали.
І. КОЛІНКО, начальник Дергачівського відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Харківській області, відповів, що на розгляд поданої
заяви по закону дається місяць, якщо відповідь не прийде запросив на
особистий прийом.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
28
«проти»
немає
«утримались»
немає
«не голосували» 1
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про стан законності, боротьби із злочинністю,
охорони громадського порядку та результати діяльності в 2018 році
Дергачівського відділу поліції Національної поліції в Харківській області на
території Дергачівського району» прийняти (рішення № 1072-2 додається до
протоколу).
3. СЛУХАЛИ:

Про внесення змін до складу президії Дергачівської
районної ради VІІ скликання.
Доповідав: А.ЗАЙЦЕВ, депутат районної ради, голова постійної комісії
Дергачівської районної ради VІІ скликання з питань регламенту, депутатської
діяльності, етики, місцевого самоврядування та законності, який запропонував
внести зміни до складу президії Дергачівської районної ради VІІ скликання, а
саме:
вивести Поповича Вячеслава Івановича, депутата районної ради, голову
постійної комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з питань спільної
власності територіальних громад, будівництва, житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу, зі складу президії
Дергачівської районної ради VІІ скликання, у зв’язку з складанням ним
депутатських повноважень;
ввести Фісуна В’ячеслава Олександровича, депутата районної ради, до
складу президії Дергачівської районної ради VІІ скликання, як голову постійної
комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з питань спільної власності
територіальних громад, будівництва, житлово-комунального господарства та
паливно-енергетичного комплексу;
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вивести Піддубного Костянтина Сергійовича, депутата районної ради, у
зв’язку з складанням ним повноважень, як голови фракції Політичної партії
«Об’єднання “САМОПОМІЧ”» в Дергачівській районній раді;
у зв’язку з переобранням голови фракції Політичної партії «Об’єднання
“САМОПОМІЧ”» в Дергачівській районній раді, вважати в складі президії
Дергачівської районної ради VІІ скликання Зайцева Андрія Олеговича як
головою постійної комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з питань
регламенту, депутатської діяльності, етики, місцевого самоврядування та
законності так і головою фракції Політичної партії «Об’єднання
“САМОПОМІЧ”» в Дергачівській районній раді».
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
26
«проти»
немає
«утримались»
1
«не голосували» 2
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення
змін до складу президії
Дергачівської районної ради VІІ скликання» прийняти (рішення № 1073-3
додається до протоколу).
4. СЛУХАЛИ:

Про внесення доповнення до складу постійної комісії
Дергачівської районної ради VІІ скликання з питань спільної
власності територіальних громад, будівництва, житловокомунального господарства та паливно-енергетичного
комплексу.
Доповідав: А.ЗАЙЦЕВ, депутат районної ради, голова постійної комісії
Дергачівської районної ради VІІ скликання з питань регламенту, депутатської
діяльності, етики, місцевого самоврядування та законності, який запропонував
внести доповнення до складу постійної комісії Дергачівської районної ради VІІ
скликання з питань спільної власності територіальних громад, будівництва,
житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, а
саме:
ввести Поліщука Івана Семеновича, депутата районної ради, до складу
постійної комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з питань спільної
власності територіальних громад, будівництва, житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
28
«проти»
немає
«утримались»
немає
«не голосували» 1
(Результати голосування додаються до протоколу)
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ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення доповнення до складу постійної
комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з питань спільної власності
територіальних громад, будівництва, житлово-комунального господарства та
паливно-енергетичного комплексу» прийняти (рішення № 1074-4 додається до
протоколу).
5. СЛУХАЛИ:

Про виконання районної Програми «Почесний громадянин
Дергачівського району» на 2017-2018 роки, затвердженої
рішенням ХV сесії Дергачівської районної ради VІІ
скликання від 14 лютого 2017 року № 299-5.
Доповідала: О.ЧУЙКОВА, начальник відділу організаційної роботи
апарату Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області –
текст доповіді додається до протоколу
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
27
«проти»
немає
«утримались» немає
«не голосували» 2
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про виконання районної Програми «Почесний
громадянин Дергачівського району» на 2017-2018 роки, затвердженої
рішенням ХV сесії Дергачівської районної ради VІІ скликання від 14 лютого
2017 року № 299-5» прийняти (рішення № 1075-5 додається до протоколу).
6. СЛУХАЛИ:

Про затвердження районної Програми «Почесний
громадянин Дергачівського району» на 2019-2020 роки.
Доповідала: О.ЧУЙКОВА, начальник відділу організаційної роботи
апарату Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області,
яка просила затвердити
районну Програму «Почесний громадянин
Дергачівського району» на 2019-2020 роки, основним завданням якої є
стимулювання та заохочення громадян до активної участі в соціальноекономічному житті Дергачівського району.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
28
«проти»
немає
«утримались» немає
«не голосували» 1
(Результати голосування додаються до протоколу)
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ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження районної Програми «Почесний
громадянин Дергачівського району» на 2019-2020 роки» прийняти (рішення
№ 1076-6 додається до протоколу).
7. СЛУХАЛИ:

Про затвердження Програми надання цільової щомісячної
грошової допомоги хворим з хронічною нирковою
недостатністю, які проживають на території Дергачівського
району та отримують програмний гемодіаліз, на 2019-2020
роки (починаючи з лютого 2019 року).
Доповідала: Н.ПРИХОДЬКО, начальник управління праці та
соціального захисту населення Дергачівської районної державної адміністрації
Харківської області, яка просила затвердити Програму надання цільової
щомісячної грошової допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю,
які проживають на території Дергачівського району та отримують програмний
гемодіаліз, на 2019-2020 роки (починаючи з лютого 2019 року).
Метою даної програми є забезпечення виконання завдань органів влади в
частині соціального захисту населення, підвищення рівня соціальної
захищеності громадян Дергачівського району, які хворі на хронічну ниркову
недостатність та отримують програмний гемодіаліз.
Завданням програми є фінансово підтримати осіб, що хронічно хворіють
на ниркову недостатність та отримують програмний гемодіаліз.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
28
«проти»
немає
«утримались» немає
«не голосували» 1
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження Програми надання цільової
щомісячної грошової допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю,
які проживають на території Дергачівського району та отримують програмний
гемодіаліз, на 2019-2020 роки (починаючи з лютого 2019 року)» прийняти
(рішення № 1077-7 додається до протоколу).
8. СЛУХАЛИ:

Про виконання районної Програми підтримки організації
надання соціальних послуг на 2015-2018 роки, затвердженої
рішенням XLVІІІ сесії районної ради VІ скликання від 24
лютого 2015 року № 964-5.
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Доповідала: Н.ПРИХОДЬКО, начальник управління праці та
соціального захисту населення Дергачівської районної державної адміністрації
Харківської області – текст доповіді додається до протоколу
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
29
«проти»
немає
«утримались»
немає
«не голосували» немає
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про виконання районної Програми підтримки
організації надання соціальних послуг на 2015-2018 роки, затвердженої
рішенням XLVІІІ сесії районної ради VІ скликання від 24 лютого 2015 року
№ 964-5» прийняти (рішення № 1078-8 додається до протоколу).
9. СЛУХАЛИ:

Про затвердження районної Програми «Підтримки
організації надання соціальних послуг Дергачівського
району Харківської області на 2019-2023 роки».
Доповідала: Н.ПРИХОДЬКО, начальник управління праці та
соціального захисту населення Дергачівської районної державної адміністрації
Харківської області, яка просила затвердити районну Програму «Підтримки
організації надання соціальних послуг Дергачівського району Харківської
області на 2019-2023 роки», мета якої є вирішення пріоритетних завдань щодо
забезпечення надання послуг з соціального захисту населення.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
27
«проти»
немає
«утримались»
2
«не голосували» немає
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження районної Програми “Підтримки
організації надання соціальних послуг Дергачівського району Харківської
області на 2019-2023 роки”» прийняти (рішення № 1079-9 додається до
протоколу).
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10. СЛУХАЛИ:

Про
виконання
Програми
підтримки
учасників
Антитерористичної
операції
та
членів
їх
сімей
Дергачівського району Харківської області на 2018 рік,
затвердженої рішенням ХХVІІІ сесії районної ради VІІ
скликання від 13 лютого 2018 року № 609-22.
Доповідала: Н.ПРИХОДЬКО, начальник управління праці та
соціального захисту населення Дергачівської районної державної адміністрації
Харківської області – текст доповіді додається до протоколу
ВИСТУПИВ:
Ю.ОСТРОГІН, мешканець міста Дергачі, колишній військовослужбовець
АТО, який проінформував, що з початку 2018 року до нього, як до голови
Дергачівського осередку Громадського Об’єднання Харківська обласна Спілка
ветеранів АТО, учасника бойових дій з жовтня 2014 року по липень 2015 року,
неодноразово зверталися військовослужбовці АТО, які потребують реалізації
своїх прав та пільг. Відомо, що управління праці та соціального захисту
населення Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області
пропонує раз на рік тільки психологічну реабілітацію в санаторіях «Березівські
мінеральні води» та «Роща». При цьому відомо, що є варіанти потрапити до
спеціалізованих санаторіїв з лікування хребта, стоматологічної спрямованості,
але
з даних питань рекомендують звернутися до Густіліна Сергія
Володимировича, голови громадської організації «Дергачівська районна спілка
ветеранів АТО». Питання, а навіщо до нього звертатися, якщо є служба
управління праці та соціального захисту населення Дергачівської районної
державної адміністрації Харківської області.
Н.ПРИХОДЬКО, начальник управління праці та соціального захисту
населення Дергачівської районної
державної адміністрації Харківської
області, відповіла, що стосується Програми підтримки учасників
Антитерористичної операції та членів їх сімей Дергачівського району
Харківської області на 2018 рік, то в ній закладена була тільки матеріальна
допомога. Що стосується прав учасників АТО, то за кошти обласного
бюджету відбувається реабілітація та відпочинок воїнів АТО в санаторіях
«Березівські мінеральні води» та «Роща»; психологічна реабілітація може
відбуватися в будь-якому закладі, який має ліцензію.
ВИСТУПИВ:
С. ГУСТІЛІН, голова громадської організації «Дергачівська районна спілка
ветеранів АТО», проінформував, що дійсно на їх громадську організацію по
програмі виділяються кошти, за які військовослужбовці АТО можуть
поїхати на відпочинок та лікування до Західної України, до санаторіїв
Київської області.
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Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
28
«проти»
немає
«утримались» немає
«не голосували» 1
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про виконання Програми підтримки учасників
Антитерористичної операції та членів їх сімей Дергачівського району
Харківської області на 2018 рік, затвердженої рішенням ХХVІІІ сесії районної
ради VІІ скликання від 13 лютого 2018 року №609-22» прийняти (рішення
№ 1080-10 додається до протоколу).
11. СЛУХАЛИ:

Про виконання Програми підтримки військовослужбовців,
вперше направлених Дергачівським районним військовим
комісаріатом для проходження військової служби за
контрактом у Збройні Сили України у 2018 році,
затвердженої рішенням ХХХІ сесії районної ради VІІ
скликання від 12 червня 2018 року № 741-3.
Доповідала: Н.ПРИХОДЬКО, начальник управління праці та
соціального захисту населення Дергачівської районної державної адміністрації
Харківської області – текст доповіді додається до протоколу
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
28
«проти»
немає
«утримались» немає
«не голосували» 1
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про
виконання
Програми
підтримки
військовослужбовців, вперше направлених Дергачівським районним
військовим комісаріатом для проходження військової служби за контрактом у
Збройні Сили України у 2018 році, затвердженої рішенням ХХХІ сесії районної
ради VІІ скликання від 12 червня 2018 року № 741-3» прийняти (рішення
№1081-11 додається до протоколу).
12. СЛУХАЛИ:

Про виконання у 2018 році Заходів Програми «Безпечне
життя дитини», затверджених рішенням ХХVІІІ сесії
районної ради VІI скликання від
13 лютого 2018 року
№ 590-3.
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Доповідала: К.СКРИПКА, заступник начальника управління освіти,
культури і туризму Дергачівської районної державної адміністрації Харківської
області, проінформувала, що Заходи на 2018 рік Програми «Безпечне життя
дитини» не були виконані у зв’язку з відсутністю фінансування.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
27
«проти»
немає
«утримались» 2
«не голосували» немає
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про виконання у 2018 році Заходів Програми
«Безпечне життя дитини», затверджених рішенням ХХVІІІ сесії районної ради
VІI скликання від 13 лютого 2018 року № 590-3» прийняти (рішення № 108212 додається до протоколу).
13. СЛУХАЛИ:

Про затвердження на 2019 рік Заходів до Програми
«Безпечне життя дитини», затвердженої рішенням ХV сесії
Дергачівської районної ради VIІ скликання від 14 лютого
2017 року № 300-6.
Доповідала: К.СКРИПКА, заступник начальника управління освіти,
культури і туризму Дергачівської районної державної адміністрації Харківської
області, яка просила затвердити Заходи до Програми «Безпечне життя
дитини», затвердженої рішенням ХV сесії Дергачівської районної ради VIІ
скликання від 14 лютого 2017 року № 300-6.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
26
«проти»
немає
«утримались»
2
«не голосували» 1
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження на 2019 рік Заходів до Програми
«Безпечне життя дитини», затвердженої рішенням ХV сесії Дергачівської
районної ради VIІ скликання від 14 лютого 2017 року № 300-6» прийняти
(рішення № 1083-13 додається до протоколу).
14. СЛУХАЛИ:

Про виконання районної Програми розвитку освіти в
Дергачівському районі на 2014-2018 роки, затвердженої
рішенням ХХХІХ сесії районної ради VІ скликання від 17
грудня 2013 року №706-4.
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Доповідала: К.СКРИПКА, заступник начальника управління освіти,
культури і туризму Дергачівської районної державної адміністрації Харківської
області – текст доповіді додається до протоколу
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
29
«проти»
немає
«утримались»
немає
«не голосували» немає
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про виконання районної Програми розвитку освіти
в Дергачівському районі на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням ХХХІХ
сесії районної ради VІ скликання від 17 грудня 2013 року №706-4» прийняти
(рішення № 1084-14 додається до протоколу).
15. СЛУХАЛИ:

Про затвердження районної Програми розвитку освіти в
Дергачівському районі на 2019-2023 рр.
Доповідала: К.СКРИПКА, заступник начальника управління освіти,
культури і туризму Дергачівської районної державної адміністрації Харківської
області, яка запропонувала затвердити районну Програму розвитку освіти в
Дергачівському районі на 2019-2023 рр., мета якої забезпечити розвиток всіх
напрямів і рівнів освіти та конституційних прав і державних гарантій щодо
доступності й безоплатності здобуття освіти в закладах освіти району.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
29
«проти»
немає
«утримались»
немає
«не голосували» немає
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження районної Програми розвитку
освіти в Дергачівському районі на 2019-2023 рр.» прийняти (рішення № 108515 додається до протоколу).
16. СЛУХАЛИ:

Про виконання районної Програми соціального захисту
дітей у Дергачівському районі на 2014-2018 роки (нова
редакція), затвердженої рішенням ХVІІ сесії Дергачівської
районної ради VІІ скликання від 11 квітня 2017 року № 3639.
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Доповідала: І.ВІННІЧУК, заступник начальника служби, начальник
відділу усиновлення, опіки, піклування, розвитку сімейних форм виховання
служби у справах дітей Дергачівської районної державної адміністрації
Харківської області – текст доповіді додається до протоколу
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
29
«проти»
немає
«утримались»
немає
«не голосували» немає
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про виконання районної Програми соціального
захисту дітей у Дергачівському районі на 2014-2018 роки (нова редакція),
затвердженої рішенням ХVІІ сесії Дергачівської районної ради VІІ скликання
від 11 квітня 2017 року № 363-9» прийняти (рішення № 1086-16 додається до
протоколу).
17. СЛУХАЛИ:

Про затвердження цільової районної Програми матеріальнотехнічного забезпечення щодо створення районного
територіального центру комплектування та соціальної
підтримки
на
базі
районної
призовної
дільниці
Дергачівського районного військового комісаріату на 2019
рік.
Доповідав: В.ТРІЩЕНКО,
військовий
комісар
Дергачівського
районного військового комісаріату, підполковник, просив затвердити цільову
районну Програму матеріально-технічного забезпечення щодо створення
районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на
базі районної призовної дільниці Дергачівського районного військового
комісаріату на 2019 рік.
Метою Програми є створення районного територіального центру
комплектування та соціальної підтримки на базі Дергачівського районного
військового комісаріату. Створення ТЦК та СП сприятиме забезпеченню
прозорості в системі надання послуг військовослужбовцям, резервістам,
військовозобов’язаним, ветеранам війни та військової служби, пенсіонерам з
числа військовослужбовців Збройних Сил України та членам їх сімей,
удосконалення порядку комплектування військ (сил) особовим складом та
організації оборонно-мобілізаційної роботи.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
29
«проти»
немає
«утримались»
немає
«не голосували» немає
(Результати голосування додаються до протоколу)
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ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження цільової районної Програми
матеріально-технічного
забезпечення
щодо
створення
районного
територіального центру комплектування та соціальної підтримки на базі
районної призовної дільниці Дергачівського районного військового комісаріату
на 2019 рік» прийняти (рішення № 1087-17 додається до протоколу).
18. СЛУХАЛИ:

Про виконання районної Програми підтримки заходів щодо
проведення приписки громадян до призовної дільниці,
призову громадян на строкову військову службу, військову
службу за контрактом на території Дергачівського району на
2018 рік, затвердженої рішенням ХХVІІІ сесії районної ради
VІІ скликання від 13 лютого 2018 року № 593-6.
Доповідав: В.ТРІЩЕНКО, військовий комісар Дергачівського районного
військового комісаріату, підполковник – текст доповіді додається до протоколу
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
28
«проти»
немає
«утримались» немає
«не голосували» 1
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про виконання районної Програми підтримки
заходів щодо проведення приписки громадян до призовної дільниці, призову
громадян на строкову військову службу, військову службу за контрактом на
території Дергачівського району на 2018 рік, затвердженої рішенням ХХVІІІ
сесії районної ради VІІ скликання від 13 лютого 2018 року № 593-6» прийняти
(рішення № 1088-18 додається до протоколу).
19. СЛУХАЛИ:

Про затвердження районної Програми підтримки заходів
щодо проведення приписки громадян до призовної дільниці,
призову громадян на строкову військову службу, військову
службу за контрактом на території Дергачівського району на
2019 рік.
Доповідав: В.ТРІЩЕНКО, військовий комісар Дергачівського районного
військового комісаріату, підполковник, який просив затвердити районну
Програму підтримки заходів щодо проведення приписки громадян до призовної
дільниці, призову громадян на строкову військову службу, військову службу за
контрактом на території Дергачівського району на 2019 рік.
Метою Програми є залучення додаткових фінансових ресурсів з
місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, для
реалізації заходів:
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військово-патріотичного виховання юнаків та громадян призовного віку;
підготовки молоді до військової служби;
приписки громадян до призовної дільниці;
призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та
до інших військових формувань;
призову громадян на військову службу за контрактом до Збройних Сил
України.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
29
«проти»
немає
«утримались»
немає
«не голосували» немає
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження районної Програми підтримки
заходів щодо проведення приписки громадян до призовної дільниці, призову
громадян на строкову військову службу, військову службу за контрактом на
території Дергачівського району на 2019 рік» прийняти (рішення № 1089-19
додається до протоколу).
20. СЛУХАЛИ:

Про
виконання
районної
Програми
«Підтримки
мобілізаційних заходів на території Дергачівського району
на 2018 рік», затвердженої рішенням ХХVІІІ сесії районної
ради VІІ скликання від 13 лютого 2018 року № 595-8.
Доповідав: В.ТРІЩЕНКО,
військовий
комісар
Дергачівського
районного військового комісаріату, підполковник – текст доповіді додається до
протоколу
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
28
«проти»
немає
«утримались» немає
«не голосували» 1
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про виконання районної Програми «Підтримки
мобілізаційних заходів на території Дергачівського району на 2018 рік»,
затвердженої рішенням ХХVІІІ сесії районної ради VІІ скликання від 13 лютого
2018 року № 595-8» прийняти (рішення № 1090-20 додається до протоколу).
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21. СЛУХАЛИ: Про затвердження районної Програми «Підтримки
мобілізаційних заходів та військового обліку на території
Дергачівського району на 2019 рік».
Доповідав: В.ТРІЩЕНКО, військовий комісар Дергачівського районного
військового комісаріату, підполковник, просив затвердити районну Програму
«Підтримки мобілізаційних заходів та військового обліку на території
Дергачівського району на 2019 рік», мета якої є залучення додаткових
фінансових ресурсів з районного бюджету та інших джерел, не заборонених
законодавством, для реалізації заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації,
ведення військового обліку на території району.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
29
«проти»
немає
«утримались»
немає
«не голосували» немає
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження районної Програми “Підтримки
мобілізаційних заходів та військового обліку на території Дергачівського
району на 2019 рік”» прийняти (рішення № 1091-21 додається до протоколу).
22. СЛУХАЛИ:

Про виконання районної Програми «Територіальна оборона»
на 2018 рік, затвердженої рішенням ХХVІІІ сесії районної
ради VІІ скликання від 13 лютого 2018 року № 597-10.
Доповідав: В.ТРІЩЕНКО, військовий комісар Дергачівського районного
військового комісаріату, підполковник – текст доповіді додається до протоколу
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
28
«проти»
немає
«утримались» немає
«не голосували» 1
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про виконання районної Програми «Територіальна
оборона» на 2018 рік, затвердженої рішенням ХХVІІІ сесії районної ради VІІ
скликання від 13 лютого 2018 року № 597-10» прийняти (рішення №1092-22
додається до протоколу).
23. СЛУХАЛИ:

Про затвердження Програми підтримки комунального
підприємства «Соціальна аптека Дергачівської районної
ради» на 2019-2021 роки.
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Доповідав: М.ПУГАЧ, заступник директора комунального підприємства
«Соціальна аптека Дергачівської районної ради», який просив затвердити
Програму підтримки комунального підприємства «Соціальна аптека
Дергачівської районної ради» на 2019-2021 роки.
Мета програми – фінансова підтримка функціонування аптеки, яка
забезпечить розширення асортименту лікарських засобів та виробів медичного
призначення, що в свою чергу приведе к належному виконанню урядової
програми «Доступні ліки» та програми по забезпеченню хворих на цукровий
діабет лікарськими засобами на пільгових умовах за рецептами лікарів, а також
розширення асортименту медикаментів для задоволення потреб всіх соціальних
верств населення з мінімальною націнкою. Всі ці заходи призведуть к
збільшенню прибутку підприємства за рахунок збільшення товарообігу
підприємства та подальшого розвитку.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
27
«проти»
немає
«утримались»
2
«не голосували» немає
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про
затвердження
Програми
підтримки
комунального підприємства «Соціальна аптека Дергачівської районної ради»
на 2019-2021 роки» прийняти (рішення № 1093-23 додається до протоколу).
24. СЛУХАЛИ:

Про виконання Програми по забезпеченню санітарноепідемічного
благополуччя населення Дергачівського
району на 2018 рік, затвердженої рішенням ХХVІІІ сесії
Дергачівської районної ради VІІ скликання від 13 лютого
2018 року № 606-19.
Доповідала: І. РИЛЬЦЕВА, завідувач Дергачівської міжрайонної філії
ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України» – текст
доповіді додається до протоколу
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
29
«проти»
немає
«утримались»
немає
«не голосували» немає
(Результати голосування додаються до протоколу)
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ВИРІШИЛИ: Рішення «Про виконання Програми по забезпеченню
санітарно-епідемічного благополуччя населення Дергачівського району на
2018 рік, затвердженої рішенням ХХVІІІ сесії Дергачівської районної ради VІІ
скликання від 13 лютого 2018 року № 606-19» прийняти (рішення № 1094-24
додається до протоколу).
25. СЛУХАЛИ:

Про внесення змін та доповнень до Додатку «Заходи щодо
реалізації “Програми підтримки місцевого самоврядування
на 2019 рік”» Програми
підтримки місцевого
самоврядування на 2019–2020 роки, затвердженої рішенням
XL сесії Дергачівської районної ради VII скликання 18
грудня 2018 року № 1014-6.
Доповідав: Г.ЛАЗАРЄВ, голова Дергачівської районної ради, який
запропонував внести зміни та доповнення до Додатку «Заходи щодо реалізації
“Програми підтримки місцевого самоврядування на 2019 рік”» Програми
підтримки місцевого
самоврядування на 2019–2020 роки, затвердженої
рішенням XL сесії Дергачівської районної ради VII скликання 18 грудня 2018
року № 1014-6, а саме:
Додаток «Заходи щодо реалізації “Програми підтримки місцевого
самоврядування на 2019 рік”»
у пункті «7.»; «Зміст заходу» – «Виготовлення в типографських умовах
поліграфічної продукції (методичні посібники, листівки, календарі, щоденники,
посвідчення тощо) для районної ради, депутатів сільських, селищних, міської
та районної рад, помічників-консультантів депутатів, членів органів
самоорганізації населення місцевих рад» змінити «Очікуваний обсяг
фінансування (тис.грн.)» з «50» на «44»;
Додаток «Заходи щодо реалізації “Програми підтримки місцевого
самоврядування на 2019 рік”» доповнити пунктом «11.»:
пункт «11.»; «Зміст заходу» – «Забезпечення технічного супроводу
системи електронного голосування “Демократ”»; «Відповідальний виконавець»
– «Лазарєв Г.Ю., виконавчий апарат районної ради»; «Орієнтовний місяць
проведення» – «Січень – грудень»; «Очікуваний обсяг
фінансування
(тис.грн.)» – «6»; «Джерело фінансування» – «Кошти районного бюджету».
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
29
«проти»
немає
«утримались»
немає
«не голосували» немає
(Результати голосування додаються до протоколу)
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ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін та доповнень до Додатку
«Заходи щодо реалізації “Програми підтримки місцевого самоврядування на
2019 рік”» Програми підтримки місцевого самоврядування на 2019–2020 роки,
затвердженої рішенням XL сесії Дергачівської районної ради VII скликання 18
грудня 2018 року № 1014-6» прийняти (рішення № 1095-25 додається до
протоколу).
26. СЛУХАЛИ:

Про внесення змін до Заходів на 2019 рік щодо виконання
Програми соціального захисту населення Дергачівського
району Харківської області на 2016-2020 роки, затверджених
рішенням ХL сесії районної ради VІІ скликання 18 грудня
2018 року № 1022-14.
Доповідала: Н.ПРИХОДЬКО, начальник управління праці та
соціального захисту населення Дергачівської районної державної адміністрації
Харківської області, яка просила внести зміни до Заходів на 2019 рік щодо
виконання Програми соціального захисту населення Дергачівського району
Харківської області на 2016-2020 роки, затверджених рішенням ХL сесії
районної ради VІІ скликання 18 грудня 2018 року № 1022-14. а саме:
у Розділі «7.Заходи щодо виконання Програми соціального захисту
населення Дергачівського району Харківської області на 2019 рік»
назву пункту «7.4» викласти в новій редакції:
«7.4 Підтримка діяльності інститутів
громадянського суспільства
соціального спрямування та відзначення визначних дат»;
підпункт «1.» вищезазначеного пункту «7.4» викласти в новій редакції:
«1.»; «Найменування заходу» – «Надання фінансової підтримки
інститутам громадянського суспільства соціального спрямування на конкурсній
основі»; «Головний розпорядник бюджетних коштів, відповідальний за
виконання заходів» – «Управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації»; «Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет,
інші)» – «Районний бюджет»; «Обсяг фінансових ресурсів для виконання
завдань з районного бюджету, тис.грн.» – «1336,41».
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
27
«проти»
немає
«утримались» немає
«не голосували» 2
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін до Заходів на 2019 рік щодо
виконання Програми соціального захисту населення Дергачівського району
Харківської області на 2016-2020 роки, затверджених рішенням ХL сесії
районної ради VІІ скликання 18 грудня 2018 року № 1022-14» прийняти
(рішення № 1096-26 додається до протоколу).
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27. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку використання коштів районного
бюджету
інститутами
громадянського
суспільства
соціального спрямування та проведення конкурсу з
визначення програм (проектів, заходів).
Доповідала: Н.ПРИХОДЬКО, начальник управління праці та
соціального захисту населення Дергачівської районної державної адміністрації
Харківської області, яка просила затвердити Порядок використання коштів
районного бюджету інститутами громадянського суспільства соціального
спрямування та проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів).
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
29
«проти»
немає
«утримались»
немає
«не голосували» немає
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження Порядку використання коштів
районного бюджету інститутами громадянського суспільства соціального
спрямування та проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів)»
прийняти (рішення № 1097-27 додається до протоколу).
28. СЛУХАЛИ:

Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку
культури і туризму Дергачівського району на 2019 – 2023
роки,
затвердженої рішенням ХL сесії
Дергачівської
районної ради VIІ скликання 18 грудня 2018 року № 102719.
Доповідала: Н.ЗЄНЬКОВА, депутат районної ради, голова постійної
комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з гуманітарних питань,
соціального захисту населення, питань засобів масової інформації та зв’язків з
громадськими організаціями, запропонувала внести зміни та доповнення до
Програми розвитку культури і туризму Дергачівського району на 2019 – 2023
роки, затвердженої рішенням ХL сесії Дергачівської районної ради VIІ
скликання 18 грудня 2018 року № 1027-19, а саме:
«ВСТУП» вищезазначеної Програми доповнити абзацом:
«Одним з найпривабливіших туристичних об’єктів у Дергачівському
районі є «Фельдман-Екопарк» — регіональний ландшафтний парк - один з
об'єктів природно-заповідного фонду України, який був створений у 2011 році і
щороку приваблює більше 2 млн. відвідувачів з різних куточків України .
Основною складовою екопарку є зоопарк, який налічує близько 2000 тварин. На
території парку цілий рік працює гурток юних натуралістів. Також розташовані
конюшня та кінний манеж. В парку створено та працює Центр реабілітації
тварин. Протягом року на території парку проводяться велика кількість
туристичних та культурно-мистецьких заходів»; а «РОЗДІЛ ІІ. ТУРИЗМ»
викласти в новій редакції.
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Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
27
«проти»
немає
«утримались»
2
«не голосували» немає
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін та доповнень до Програми
розвитку культури і туризму Дергачівського району на 2019 – 2023 роки,
затвердженої рішенням ХL сесії Дергачівської районної ради VIІ скликання
18 грудня 2018 року № 1027-19» прийняти (рішення № 1098-28 додається до
протоколу).
29. СЛУХАЛИ:

Про внесення змін до комплексної Програми профілактики
правопорушень у Дергачівському районі на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням ІV сесії Дергачівської районної ради
VІІ скликання 09 лютого 2016 року № 60-20.
Доповідав: А.КОЗЛОКОВ, депутат районної ради, голова постійної
комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з питань соціальноекономічного розвитку, промислової політики, планування, бюджету, фінансів
та податків, який запропонував внести зміни до комплексної Програми
профілактики правопорушень у Дергачівському районі на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням ІV сесії Дергачівської районної ради VІІ скликання
09 лютого 2016 року № 60-20, а саме:
розділ «Практичні заходи комплексної Програми профілактики
правопорушень» в пункті «15. Заходи щодо формування позитивного іміджу
правоохоронних органів та органів юстиції, сприяння їх матеріальнотехнічному забезпеченню»
підпункт 15.2 викласти в такій редакції:
«15.2»; «Зміст заходу» – «З метою зміцнення матеріально-технічної бази
надати допомогу Дергачівському ВП в придбанні канцелярського приладдя,
паперу, м’якого інвентарю, матеріалів для поточного ремонту, інвентарю для
господарської діяльності та благоустрою території, предметів довгострокового
користування (комп’ютерної та оргтехніки)»; «Термін виконання» – «20162020»; «Виконавці» – «Дергачівська райдержадміністрація, Дергачівський
ВП»; «Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)» – «2019» – «300,0».
підпункт 15.3 викласти в такій редакції:
«15.3»; «Зміст заходу» – «З метою поліпшення умов прийому громадян
Дергачівського району зміцнення матеріально-технічної бази виділити кошти
прокуратурі Харківської області для Дергачівської місцевої прокуратури, а
саме на: придбання паливно-мастильних матеріалів, канцелярського приладдя,
засобів телефонного зв’язку та комп’ютерної техніки, ремонт систем
водовідведення, ремонт покрівлі та поточний ремонт приміщень
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адміністративної будівлі Дергачівської місцевої прокуратури Харківської
області та інші потреби»; «Термін виконання» – «2016-2020»; «Виконавці» –
«Дергачівська райдержадміністрація, прокуратура Харківської області для
Дергачівської місцевої прокуратури»; «Орієнтовні обсяги фінансування (тис.
грн.)» – «2017» – «200,0», «2018» – «200,0», «2019» – «200,0», «2020» – «200,0».
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
28
«проти»
немає
«утримались» немає
«не голосували» 1
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін до комплексної Програми
профілактики правопорушень у Дергачівському районі на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням ІV сесії Дергачівської районної ради VІІ скликання 09
лютого 2016 року № 60-20» прийняти (рішення № 1099-29 додається до
протоколу).
30. СЛУХАЛИ:

Про внесення змін до Програми забезпечення пожежної,
техногенної безпеки та цивільного захисту в Дергачівському
районі на період 2017-2019 років, затвердженої рішенням ХІ
сесії Дергачівської районної ради VIІ скликання 18 жовтня
2016 року № 179-3.
Доповідав: А.КОЗЛОКОВ, депутат районної ради, голова постійної
комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з питань соціальноекономічного розвитку, промислової політики, планування, бюджету, фінансів
та податків, який запропонував внести зміни до Програми забезпечення
пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту в Дергачівському районі
на період 2017-2019 років, затвердженої рішенням ХІ сесії Дергачівської
районної ради VIІ скликання 18 жовтня 2016 року № 179-3, а саме:
«Додаток № 1 до Програми забезпечення пожежної, техногенної
безпеки та цивільного захисту в Дергачівському районі на 2017-2019 роки
«Прогнозні розрахунки видатків на реалізацію «Програми забезпечення
пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту в Дергачівському районі
на 2017-2019 роки»» викласти в новій редакції, згідно додатку.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
29
«проти»
немає
«утримались» немає
«не голосували» немає
(Результати голосування додаються до протоколу)
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ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін до Програми забезпечення
пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту в Дергачівському районі
на період 2017-2019 років, затвердженої рішенням ХІ сесії Дергачівської
районної ради VIІ скликання 18 жовтня 2016 року № 179-3» прийняти
(рішення № 1100-30 додається до протоколу).
31. СЛУХАЛИ:

Про внесення доповнень до рішення ХL сесії Дергачівської
районної ради VІІ скликання від 18 грудня 2018 року
№ 1036-28 «Про встановлення вартості харчування дітей у
навчальних закладах, що знаходяться у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського
району, у 2019 році».
Доповідала: Н.ЗЄНЬКОВА, депутат районної ради, голова постійної
комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з гуманітарних питань,
соціального захисту населення, питань засобів масової інформації та зв’язків з
громадськими організаціями, запропонувала внести доповнення до рішення
ХL сесії Дергачівської районної ради VІІ скликання від 18 грудня 2018 року
№ 1036-28 «Про встановлення вартості харчування дітей у навчальних
закладах, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл,
селищ, міста Дергачівського району, у 2019 році», а саме:
пункт 3 вищезазначеного рішення доповнити абзацом:
« – на одного учня – 2,00грн. в день (розрахунок додається);
(учні 5-11
класів)».
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
29
«проти»
немає
«утримались»
немає
«не голосували» немає
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення доповнень до рішення ХL сесії
Дергачівської районної ради VІІ скликання від 18 грудня 2018 року № 1036-28
“Про встановлення вартості харчування дітей у навчальних закладах, що
знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста
Дергачівського району, у 2019 році”» прийняти (рішення № 1101-31
додається до протоколу).
32. СЛУХАЛИ:

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету
за 2018 рік.
Доповідав: В.ОНІЩЕНКО, начальник фінансового
управління
Дергачівської районної державної адміністрації – текст доповіді додається до
протоколу
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Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
26
«проти»
немає
«утримались»
2
«не голосували» 1
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження звіту про виконання районного
бюджету за 2018 рік» прийняти (рішення № 1102-32 додається до протоколу).
33. СЛУХАЛИ:

Про внесення змін до рішення ХL сесії Дергачівської
районної ради VІІ скликання від 18 грудня 2018 року
№ 1048-40 «Про районний бюджет на 2019 рік».
Доповідав: А.КОЗЛОКОВ, депутат районної ради, голова постійної
комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з питань соціальноекономічного розвитку, промислової політики, планування, бюджету, фінансів
та податків – текст доповіді додається до протоколу
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
28
«проти»
немає
«утримались» немає
«не голосували» 1
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін до рішення ХL сесії
Дергачівської районної ради VІІ скликання від 18 грудня 2018 року № 1048-40
“Про районний бюджет на 2019 рік”» прийняти (рішення № 1103-33
додається до протоколу).
34. СЛУХАЛИ:

Про хід виконання – за період з лютого 2018 року по даний
час 2019 року – Природоохоронної Програми покращення
екологічного стану Дергачівського району на 2018-2020
роки, затвердженої рішенням ХХVІІІ сесії районної ради VІI
скликання від 13 лютого 2018 року № 600-13.
Доповідала: Т.КАТРЕЧКО, начальник відділу житлово-комунального
господарства Дергачівської районної державної адміністрації Харківської
області – текст доповіді додається до протоколу
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Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
25
«проти»
немає
«утримались» немає
«не голосували» 4
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИСТУПИВ:
А.ЖАДАН, мешканець міста Дергачі, проінформував, що в червні місяці на
засіданні сесії Дергачівської районної ради звертався до депутатів районної
ради
з питання щодо забруднення території відпочинку в м. Дергачі
(забруднення річки, відсутні баки для сміття, відсутні туалети). Водойми не
вичищаються від мулу, комишів, дерев, покриваються зеленю, застоюються.
Просив надати благодійну фінансову допомогу для покращення навколишнього
середовища м. Дергачі. Але зрушень не має.
А.ЖАДАН виявив розуміння щодо неможливості виділення коштів з
районного бюджету на ці заходи.
Розповів, що 30.11.2018 року було звернення мешканців м. Дергачі з
даного питання до Дергачівської міської ради, Дергачівської районної ради,
Харківської міської ради та Харківської обласної ради щодо очистки річки
Лопань та надання фінансової підтримки на ці заходи.
Запропонував депутатам районної ради звернутися з проханням до
Харківської обласної ради щодо фінансової допомоги для покращення
навколишнього середовища м. Дергачі.
Г.ЛАЗАРЄВ, голова районної ради, звернувся до першого заступника
голови Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області
І.ГАПЛЄВСЬКОЇ з проханням розглянути дане питання і по можливості
зробити доповнення до Природоохоронної Програми покращення екологічного
стану Дергачівського району на 2018-2020 роки.
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про хід виконання – за період з лютого 2018 року
по даний час 2019 року – Природоохоронної Програми покращення
екологічного стану Дергачівського району на 2018-2020 роки, затвердженої
рішенням ХХVІІІ сесії районної ради VІI скликання від 13 лютого 2018 року
№ 600-13» прийняти (рішення № 1104-34 додається до протоколу).
35. СЛУХАЛИ:

Про хід виконання – за період з лютого 2018 року по даний
час 2019 року – Програми про забезпечення діяльності
Центру надання адміністративних послуг при Дергачівській
районній державній адміністрації Харківської області на
2018-2019 роки в Дергачівському районі, затвердженої
рішенням ХХVІІІ сесії районної ради VІI скликання від 13
лютого 2018 року № 601-14.
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Доповідала: О.ЯЦЕНКО, адміністратор відділу з питань організації
діяльності центру надання адміністративних послуг Дергачівської районної
державної адміністрації Харківської області – текст доповіді додається до
протоколу
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
29
«проти»
немає
«утримались»
немає
«не голосували» немає
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про хід виконання – за період з лютого 2018 року
по даний час 2019 року – Програми про забезпечення діяльності Центру
надання адміністративних послуг при Дергачівській районній державній
адміністрації Харківської області на 2018-2019 роки в Дергачівському районі,
затвердженої рішенням ХХVІІІ сесії районної ради VІI скликання від 13 лютого
2018 року № 601-14» прийняти (рішення № 1105-35 додається до протоколу).
36. СЛУХАЛИ:

Про хід виконання – за період з лютого 2018 року по даний
час 2019 року – Програми підвищення рівня пенсійного
забезпечення
населення
Дергачівського
району
Харківської області на 2017-2022 роки, затвердженої
рішенням ХV сесії районної ради VІІ скликання від
14 лютого 2017 року № 318-24.
Доповідала: Л.ГЛАДИР, голова комісії з припинення управління
Дергачівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Харківської
області – текст доповіді додається до протоколу
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
27
«проти»
немає
«утримались»
2
«не голосували» немає
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про хід виконання – за період з лютого 2018 року
по даний час 2019 року – Програми підвищення рівня пенсійного
забезпечення населення Дергачівського району Харківської області на 20172022 роки, затвердженої рішенням ХV сесії районної ради VІІ скликання від
14 лютого 2017 року № 318-24» прийняти (рішення № 1106-36 додається до
протоколу).
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37. СЛУХАЛИ: Про хід виконання – за період з лютого 2018 року по даний
час
2019 року – Програми фінансової
підтримки
громадської організації «Дергачівська районна спілка
ветеранів АТО» Дергачівського району Харківської області
на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням ХV сесії
районної ради VІІ скликання від 14 лютого 2017 року №31218.
Доповідав: С.ГУСТІЛІН, голова громадської організації «Дергачівська
районна спілка ветеранів АТО» – текст доповіді додається до протоколу
ВИСТУПИВ:
Ю.ОСТРОГІН, мешканець міста Дергачі, колишній військовослужбовець
АТО, який проінформував, що наприкінці 2018 року до нього, як до голови
Дергачівського осередку Громадського Об’єднання Харківська обласна Спілка
ветеранів АТО, звернулися багато військовослужбовців АТО щодо роз’яснення
законності виділення коштів з районного бюджету для фінансової
підтримки громадської організації «Дергачівська районна спілка ветеранів
АТО» Дергачівського району Харківської області – це як волонтерська
допомога в зону АТО у вигляді бензину, запчастин, ремонт транспорту.
Волонтерська допомога не може бути з місцевого, районного бюджетів.
Фінансова допомога постраждалим, наприклад, від Балаклійської трагедії чи
на Світлодарській дузі не може бути виділена на громадську організацію
конкретного напрямку дії.
С.ГУСТІЛІН, голова громадської організації «Дергачівська районна спілка
ветеранів АТО», запросив до себе на прийом всіх кому цікава робота його
громадської організації, де він покаже всі звіти та фінансові документи
стосовно його роботи.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
27
«проти»
немає
«утримались» немає
«не голосували» 2
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про хід виконання – за період з лютого 2018 року
по даний час 2019 року – Програми фінансової підтримки громадської
організації «Дергачівська районна спілка ветеранів АТО» Дергачівського
району Харківської області на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням ХV
сесії районної ради VІІ скликання від 14 лютого 2017 року №312-18» прийняти
(рішення № 1107-37 додається до протоколу).
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38. СЛУХАЛИ: Про хід виконання – за період з лютого 2018 року по даний
час 2019 року – Програми розвитку комунального
підприємства «Берізка» на відтворення рослин і посадкового
матеріалу листвяних та шпилькових порід на період до 2021
року, затвердженої рішенням ХХVІІІ сесії районної ради VІI
скликання від 13 лютого 2018 року № 603-16.
Доповідала: В.КАВЄРЗІНА, директор комунального підприємства
«Берізка» – текст доповіді додається до протоколу
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
25
«проти»
2
«утримались»
немає
«не голосували» 2
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про хід виконання – за період з лютого 2018 року
по даний час 2019 року – Програми розвитку комунального підприємства
«Берізка» на відтворення рослин і посадкового матеріалу листвяних та
шпилькових порід на період до 2021 року, затвердженої рішенням ХХVІІІ сесії
районної ради VІI скликання від 13 лютого 2018 року № 603-16» прийняти
(рішення № 1108-38 додається до протоколу).
39. СЛУХАЛИ:

Про звіт головного лікаря комунального закладу охорони
здоров’я районного територіального медичного об’єднання
«Дергачівська центральна районна лікарня», що знаходиться
у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста
Дергачівського району Харківської області, за період –
лютий 2018 року по даний час.
Доповідав: Д.ДОНЧАК, депутат районної ради, головний
лікар
комунального закладу охорони здоров’я районного територіального медичного
об’єднання «Дергачівська центральна районна лікарня» – текст доповіді
додається до протоколу
Г.ЛАЗАРЄВ, голова Дергачівської районної ради, запропонував звіт головного
лікаря комунального закладу охорони здоров’я районного територіального
медичного об’єднання «Дергачівська центральна районна лікарня», що
знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста
Дергачівського району Харківської області, за період – лютий 2018 року по
даний час, визнати задовільним.
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Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
25
«проти»
немає
«утримались»
2
«не голосували» 2
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про звіт головного лікаря комунального закладу
охорони здоров’я районного територіального медичного об’єднання
«Дергачівська центральна районна лікарня», що знаходиться у спільній
власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району
Харківської області, за період – лютий 2018 року по даний час» з
врахуванням пропозиції Г.ЛАЗАРЄВА прийняти (рішення № 1109-39
додається до протоколу).
40. СЛУХАЛИ:

Про звіт головного лікаря комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги
Дергачівської районної ради», що знаходиться у спільній
власності територіальних громад сіл, селищ, міста
Дергачівського району Харківської області, за період –
лютий 2018 року по даний час.
Доповідав: Р.КУШНАРЬОВ, депутат районної ради, головний лікар
комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медикосанітарної допомоги Дергачівської районної ради» – текст доповіді додається
до протоколу
Г.ЛАЗАРЄВ, голова Дергачівської районної ради, запропонував звіт головного
лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медикосанітарної допомоги Дергачівської районної ради», що знаходиться у спільній
власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району
Харківської області, за період – лютий 2018 року по даний час, визнати
задовільним.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
26
«проти»
немає
«утримались»
1
«не голосували» 2
(Результати голосування додаються до протоколу)
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ВИРІШИЛИ: Рішення «Про звіт головного лікаря комунального
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги
Дергачівської районної ради», що знаходиться у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району Харківської
області, за період – лютий 2018 року по даний час» з врахуванням пропозиції
Г.ЛАЗАРЄВА прийняти (рішення № 1110-40 додається до протоколу).
комунального
Про
звіт
заступника директора
підприємства «Соціальна аптека Дергачівської районної
ради», що знаходиться у спільній власності територіальних
громад сіл, селищ, міста Дергачівського району
Харківської області, за період – лютий 2018 року по даний
час.
Доповідав: М.ПУГАЧ, заступник директора комунального підприємства
«Соціальна аптека Дергачівської районної ради» – текст доповіді додається до
протоколу
Г.ЛАЗАРЄВ, голова Дергачівської районної ради, запропонував звіт
заступника директора комунального підприємства «Соціальна
аптека
Дергачівської
районної
ради», що знаходиться у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району Харківської
області, за період – лютий 2018 року по даний час, визнати задовільним.
41. СЛУХАЛИ:

Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
24
«проти»
немає
«утримались»
3
«не голосували» 2
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про звіт заступника директора комунального
підприємства «Соціальна
аптека Дергачівської районної ради», що
знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста
Дергачівського району Харківської області, за період – лютий 2018 року по
даний час» з врахуванням пропозиції Г.ЛАЗАРЄВА прийняти (рішення
№ 1111-41 додається до протоколу).
42. СЛУХАЛИ:

Про звіт начальника комунального підприємства «Бюро
технічної інвентаризації Дергачівської районної ради», що
знаходиться
у спільній власності територіальних громад
сіл, селищ, міста Дергачівського району Харківської
області, за період – лютий 2018 року по даний час.
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Доповідала:
Н.ЯНЕНКО, начальник комунального підприємства
«Бюро технічної інвентаризації Дергачівської районної ради» – текст доповіді
додається до протоколу
Г.ЛАЗАРЄВ, голова Дергачівської районної ради, запропонував звіт
начальника
комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації
Дергачівської районної ради», що знаходиться у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району Харківської
області, за період – лютий 2018 року по даний час, визнати задовільним.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
26
«проти»
немає
«утримались»
2
«не голосували» 1
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про звіт начальника комунального підприємства
«Бюро технічної інвентаризації Дергачівської районної ради», що знаходиться
у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського
району Харківської області, за період – лютий 2018 року по даний час» з
врахуванням пропозиції Г.ЛАЗАРЄВА прийняти (рішення № 1112-42
додається до протоколу).
43. СЛУХАЛИ:

Про
звіт
директора комунального підприємства
«Архітектурне
бюро
Дергачівського
району»,
що
знаходиться у спільній власності територіальних громад
сіл,
селищ, міста Дергачівського району Харківської
області, за період – лютий 2018 року по даний час.
Доповідала:
О.УСТИМЕНКО,
директор
комунального
підприємства «Архітектурне бюро Дергачівського району» – текст доповіді
додається до протоколу
Г.ЛАЗАРЄВ, голова Дергачівської районної ради, запропонував звіт директора
комунального підприємства «Архітектурне бюро Дергачівського району», що
знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста
Дергачівського району Харківської області, за період – лютий 2018 року по
даний час, визнати задовільним.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
12
«проти»
1
«утримались»
10
«не голосували» 6
(Результати голосування додаються до протоколу)
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ВИРІШИЛИ: За результатами голосування звіт директора комунального
підприємства «Архітектурне бюро Дергачівського району», що знаходиться у
спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського
району Харківської області, за період – лютий 2018 року по даний час визнати
незадовільним.
Рішення «Про звіт директора комунального підприємства «Архітектурне
бюро Дергачівського району», що знаходиться
у
спільній
власності
територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району Харківської
області, за період – лютий 2018 року по даний час» з врахуванням результату
голосування прийняти (рішення № 1113-43 додається до протоколу).
44. СЛУХАЛИ:

Про
звіт
директора
комунального
підприємства
«Дергачівський районний центр фізичного здоров’я
населення “Спорт для всіх”», що знаходиться у спільній
власності територіальних громад сіл, селищ, міста
Дергачівського району Харківської області, за період
– лютий 2018 року по даний час.
Доповідав: М.КАТАСОНОВ, директор комунального підприємства
«Дергачівський районний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для
всіх”» – текст доповіді додається до протоколу
Г.ЛАЗАРЄВ, голова Дергачівської районної ради, запропонував звіт директора
комунального
підприємства «Дергачівський районний центр фізичного
здоров’я населення “Спорт для всіх”», що знаходиться у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району Харківської
області, за період – лютий 2018 року по даний час, визнати задовільним.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
28
«проти»
немає
«утримались» немає
«не голосували» 1
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про звіт директора комунального підприємства
«Дергачівський районний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для
всіх”», що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл,
селищ, міста Дергачівського
району Харківської
області, за період –
лютий 2018 року по даний час» з врахуванням пропозиції Г.ЛАЗАРЄВА
прийняти (рішення № 1114-44 додається до протоколу).
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45. СЛУХАЛИ: Про звіт виконуючого обов’язки директора комунальної
установи «Дергачівський районний Будинок культури», що
знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл,
селищ, міста Дергачівського району Харківської області, за
період – лютий 2018 року по даний час.
Доповідала: В.АВЕР’ЯНОВА, виконуючий обов’язки директора
комунальної установи «Дергачівський районний Будинок культури» – текст
доповіді додається до протоколу
Г.ЛАЗАРЄВ, голова Дергачівської районної ради, запропонував звіт
виконуючого обов’язки директора комунальної установи «Дергачівський
районний Будинок культури», що знаходиться у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району Харківської
області, за період – лютий 2018 року по даний час, визнати задовільним.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
27
«проти»
немає
«утримались»
немає
«не голосували» 2
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про звіт виконуючого обов’язки директора
комунальної установи «Дергачівський районний Будинок культури», що
знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста
Дергачівського району Харківської області, за період – лютий 2018 року по
даний час» з врахуванням пропозиції Г.ЛАЗАРЄВА прийняти (рішення
№1115-45 додається до протоколу).
46. СЛУХАЛИ:

Про
звіт директора комунального підприємства
«Постачальник послуг» Дергачівської районної ради
Харківської області, що знаходиться у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського
району Харківської області, за період – лютий 2018 року по
даний час.
Доповідала: Т.РОМАНОВИЧ, директор комунального підприємства
«Постачальник послуг» Дергачівської районної ради Харківської області –
текст доповіді додається до протоколу
Г.ЛАЗАРЄВ, голова Дергачівської районної ради, запропонував звіт директора
комунального підприємства «Постачальник послуг» Дергачівської районної
ради Харківської області, що знаходиться у спільній власності територіальних
громад сіл, селищ, міста Дергачівського району Харківської області, за період
– лютий 2018 року по даний час, визнати задовільним.
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Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
27
«проти»
немає
«утримались»
2
«не голосували» немає
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про звіт директора комунального підприємства
«Постачальник послуг» Дергачівської районної ради Харківської області,
що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста
Дергачівського району Харківської області, за період – лютий 2018 року по
даний час» з врахуванням пропозиції Г.ЛАЗАРЄВА прийняти (рішення
№ 1116-46 додається до протоколу).
47. СЛУХАЛИ:

Про звіт директора комунального підприємства «Берізка»,
що знаходиться у спільній власності територіальних громад
сіл,
селищ, міста Дергачівського району Харківської
області, за період – лютий 2018 року по даний час.
Доповідала: В.КАВЄРЗІНА, директор комунального підприємства
«Берізка» – текст доповіді додається до протоколу
Г.ЛАЗАРЄВ, голова Дергачівської районної ради, запропонував звіт директора
комунального підприємства «Берізка», що знаходиться у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району Харківської
області, за період – лютий 2018 року по даний час, визнати задовільним.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
27
«проти»
2
«утримались»
немає
«не голосували» немає
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про звіт директора комунального підприємства
«Берізка», що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл,
селищ, міста Дергачівського району Харківської області, за період – лютий
2018 року по даний час» з врахуванням пропозиції Г.ЛАЗАРЄВА прийняти
(рішення №1117-47 додається до протоколу).
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48. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на закріплення за Комунальним закладом
«Дергачівський ліцей № 3» Дергачівської районної ради
Харківської області, на праві оперативного управління,
об’єкта
нерухомого
майна
(реєстраційний
номер
1749940163220), згідно Витягу з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності,
який розташований за адресою: вулиця Сумський шлях
(вулиця Петровського), будинок 79-В, місто Дергачі,
Дергачівський район, Харківська область.
Доповідала: Н.ЗЄНЬКОВА, депутат районної ради, голова постійної
комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з гуманітарних питань,
соціального захисту населення, питань засобів масової інформації та зв’язків з
громадськими організаціями, запропонувала дати згоду на закріплення за
Комунальним закладом «Дергачівський ліцей № 3» Дергачівської районної ради
Харківської області, на праві оперативного управління, об’єкта нерухомого
майна (реєстраційний номер 1749940163220), згідно Витягу з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, який
розташований за адресою: вулиця Сумський шлях (вулиця Петровського),
будинок 79-В, місто Дергачі, Дергачівський район, Харківська область та
перебуває на балансі управління освіти, культури і туризму Дергачівської
районної державної адміністрації Харківської області.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
27
«проти»
немає
«утримались»
немає
«не голосували» 2
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про надання згоди на закріплення за Комунальним
закладом «Дергачівський ліцей № 3» Дергачівської районної ради Харківської
області, на праві оперативного управління, об’єкта нерухомого майна
(реєстраційний номер 1749940163220), згідно Витягу з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, який
розташований за адресою: вулиця Сумський шлях (вулиця Петровського),
будинок 79-В, місто Дергачі, Дергачівський район, Харківська область»
прийняти (рішення № 1118-48 додається до протоколу).
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49. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на закріплення за Комунальним закладом
«Солоницівський ліцей № 2» Дергачівської районної ради
Харківської області, на праві оперативного управління,
об’єкта
нерухомого
майна
(реєстраційний
номер
1713564663220), згідно Витягу з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності,
який розташований за адресою: вулиця Каштанова (вулиця
Щорса), будинок 1, селище Солоницівка, Дергачівський
район, Харківська область.
Доповідала: Н.ЗЄНЬКОВА, депутат районної ради, голова постійної
комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з гуманітарних питань,
соціального захисту населення, питань засобів масової інформації та зв’язків з
громадськими організаціями, запропонувала дати згоду на закріплення за
Комунальним закладом «Солоницівський ліцей № 2» Дергачівської районної
ради Харківської області, на праві оперативного управління, об’єкта
нерухомого майна (реєстраційний номер 1713564663220), згідно Витягу з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності, який розташований за адресою: вулиця Каштанова (вулиця Щорса),
будинок 1, селище Солоницівка, Дергачівський район, Харківська область та
перебуває на балансі управління освіти, культури і туризму Дергачівської
районної державної адміністрації Харківської області.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
29
«проти»
немає
«утримались» немає
«не голосували» немає
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про надання згоди на закріплення за Комунальним
закладом «Солоницівський ліцей № 2» Дергачівської районної ради Харківської
області, на праві оперативного управління, об’єкта нерухомого майна
(реєстраційний номер 1713564663220), згідно Витягу з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, який
розташований за адресою: вулиця Каштанова (вулиця Щорса), будинок 1,
селище Солоницівка, Дергачівський район, Харківська область» прийняти
(рішення № 1119-49 додається до протоколу).

47

50. СЛУХАЛИ:

Про надання згоди на закріплення за Комунальним закладом
«Солоницівська гімназія “Перлина”» Дергачівської районної
ради Харківської області, на праві оперативного управління,
об’єкта
нерухомого
майна
(реєстраційний
номер
1718064663220), згідно Витягу з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності,
який розташований за адресою: вулиця Пушкіна, будинок 17А, селище Солоницівка, Дергачівський район, Харківська
область.
Доповідала: Н.ЗЄНЬКОВА, депутат районної ради, голова постійної
комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з гуманітарних питань,
соціального захисту населення, питань засобів масової інформації та зв’язків з
громадськими організаціями, запропонувала дати згоду на закріплення за
Комунальним закладом «Солоницівська гімназія “Перлина”» Дергачівської
районної ради Харківської області, на праві оперативного управління, об’єкта
нерухомого майна (реєстраційний номер 1718064663220), згідно Витягу з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності, який розташований за адресою: вулиця Пушкіна, будинок 17-А,
селище Солоницівка, Дергачівський район, Харківська область та перебуває на
балансі управління освіти, культури і туризму Дергачівської районної
державної адміністрації Харківської області.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
29
«проти»
немає
«утримались» немає
«не голосували» немає
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про надання згоди на закріплення за Комунальним
закладом «Солоницівська гімназія “Перлина”» Дергачівської районної ради
Харківської області, на праві оперативного управління, об’єкта нерухомого
майна (реєстраційний номер 1718064663220), згідно Витягу з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, який
розташований за адресою: вулиця Пушкіна, будинок 17-А, селище
Солоницівка, Дергачівський район, Харківська область» прийняти (рішення
№ 1120-50 додається до протоколу).
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51. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на закріплення за Комунальним закладом
«Полівська
гімназія»
Дергачівської
районної
ради
Харківської області, на праві оперативного управління,
об’єкта
нерухомого
майна
(реєстраційний
номер
1716025863220), згідно Витягу з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності,
який розташований за адресою: вулиця Діброва, будинок 6,
село Польова, Дергачівський район, Харківська область.
Доповідала: Н.ЗЄНЬКОВА, депутат районної ради, голова постійної
комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з гуманітарних питань,
соціального захисту населення, питань засобів масової інформації та зв’язків з
громадськими організаціями, запропонувала дати згоду на закріплення за
Комунальним закладом «Полівська гімназія» Дергачівської районної ради
Харківської області, на праві оперативного управління, об’єкта нерухомого
майна (реєстраційний номер 1716025863220), згідно Витягу з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, який
розташований за адресою: вулиця Діброва, будинок 6, село Польова,
Дергачівський район, Харківська область та перебуває на балансі управління
освіти, культури і туризму Дергачівської районної державної адміністрації
Харківської області.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
29
«проти»
немає
«утримались»
немає
«не голосували» немає
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про надання згоди на закріплення за Комунальним
закладом «Полівська гімназія» Дергачівської районної ради Харківської
області, на праві оперативного управління, об’єкта нерухомого майна
(реєстраційний номер 1716025863220), згідно Витягу з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, який
розташований за адресою: вулиця Діброва, будинок 6, село Польова,
Дергачівський район, Харківська область» прийняти (рішення №1121-51
додається до протоколу).
52. СЛУХАЛИ:

Про надання згоди на закріплення за Дергачівською
школою-інтернат І ступеню «З любов’ю до дітей»
Дергачівської районної ради Харківської області, на праві
оперативного управління, об’єкта нерухомого майна
(реєстраційний номер 1274888063220), згідно Витягу з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності, який розташований за адресою:
вулиця Центральна, будинок 11-Є, місто Дергачі,
Дергачівський район, Харківська область.

49
Доповідала: Н.ЗЄНЬКОВА, депутат районної ради, голова постійної
комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з гуманітарних питань,
соціального захисту населення, питань засобів масової інформації та зв’язків з
громадськими організаціями, запропонувала дати згоду на закріплення за
Дергачівською школою-інтернат І ступеню «З любов’ю до дітей» Дергачівської
районної ради Харківської області, на праві оперативного управління, об’єкта
нерухомого майна (реєстраційний номер 1274888063220), згідно Витягу з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності, який розташований за адресою: вулиця Центральна, будинок 11- Є,
місто Дергачі, Дергачівський район, Харківська область та перебуває на
балансі управління освіти, культури і туризму Дергачівської районної
державної адміністрації Харківської області.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
29
«проти»
немає
«утримались»
немає
«не голосували» немає
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про надання згоди на закріплення за Дергачівською
школою-інтернат І ступеню «З любов’ю до дітей» Дергачівської районної ради
Харківської області, на праві оперативного управління, об’єкта нерухомого
майна (реєстраційний номер 1274888063220), згідно Витягу з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, який
розташований за адресою: вулиця Центральна, будинок 11-Є, місто Дергачі,
Дергачівський район, Харківська область» прийняти (рішення №1122-52
додається до протоколу).
53. СЛУХАЛИ:

Про надання згоди на закріплення за комунальним
підприємством «Постачальник послуг» Дергачівської
районної ради Харківської області, на праві оперативного
управління, об’єкта нерухомого майна (реєстраційний
номер 1724321563220), згідно Витягу з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності, який розташований за адресою: вулиця Сумський
шлях (вулиця Петровського), будинок 163-У, місто Дергачі,
Дергачівський район, Харківська область.
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Доповідала: Т.РОМАНОВИЧ, директор комунального підприємства
«Постачальник послуг» Дергачівської районної ради Харківської області,
просила дати згоду на закріплення за комунальним
підприємством
«Постачальник послуг» Дергачівської районної ради Харківської області, на
праві оперативного управління, об’єкта нерухомого майна (реєстраційний
номер 1724321563220), згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності, який розташований за
адресою: вулиця Сумський шлях (вулиця Петровського), будинок 163-У, місто
Дергачі, Дергачівський район, Харківська область та перебуває на балансі
комунального підприємства «Постачальник послуг» Дергачівської районної
ради Харківської області.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
25
«проти»
немає
«утримались»
2
«не голосували» 2
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про надання згоди на закріплення за комунальним
підприємством «Постачальник послуг» Дергачівської районної ради
Харківської області, на праві оперативного управління, об’єкта нерухомого
майна (реєстраційний номер 1724321563220), згідно Витягу з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, який
розташований за адресою: вулиця Сумський шлях (вулиця Петровського),
будинок 163-У, місто Дергачі, Дергачівський район, Харківська область»
прийняти (рішення № 1123-53 додається до протоколу).
54. СЛУХАЛИ:

Про надання згоди управлінню освіти, культури і туризму
Дергачівської
районної
державної
адміністрації
Харківської області на передачу в оренду, на конкурсних
засадах, частини нежитлового приміщення в Комунальному
закладі «Прудянський ліцей» Дергачівської районної ради
Харківської області, розташованого за адресою: площа
Славянська, будинок 3, селище міського типу Прудянка,
Дергачівський район, Харківська область.
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Доповідала: К.СКРИПКА, заступник начальника управління освіти,
культури і туризму Дергачівської районної державної адміністрації Харківської
області, просила дати згоду управлінню освіти, культури і туризму
Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області на
передачу в оренду, на конкурсних засадах, частини нежитлового приміщення в
Комунальному закладі «Прудянський ліцей» Дергачівської районної ради
Харківської області, загальною площею 22,48м2, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району Харківської
області, розташованого за адресою: площа Славянська, будинок 3, селище
міського типу Прудянка, Дергачівський район, Харківська область, для
подальшого розміщення обладнання автоматичної телефонної станції.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
29
«проти»
немає
«утримались»
немає
«не голосували» немає
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про надання згоди управлінню освіти, культури і
туризму Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області
на передачу в оренду, на конкурсних засадах, частини нежитлового
приміщення в Комунальному закладі «Прудянський ліцей» Дергачівської
районної ради Харківської області, розташованого за адресою: площа
Славянська, будинок 3, селище міського типу Прудянка, Дергачівський район,
Харківська область» прийняти (рішення № 1124-54 додається до протоколу).
55. СЛУХАЛИ:

Про визначення замовника з реконструкції нежитлової
будівлі під дошкільний навчальний заклад, що знаходиться
на території Комунального закладу «Безруківський ліцей»
Дергачівської районної ради Харківської області за
адресою: вулиця Шевченко, будинок 22-Б, село Безруки,
Дергачівський район, Харківська область.
Доповідала: К.СКРИПКА, заступник начальника управління освіти,
культури і туризму Дергачівської районної державної адміністрації Харківської
області, просила визначити замовником з реконструкції нежитлової будівлі під
дошкільний навчальний заклад, що знаходиться на території Комунального
закладу «Безруківський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області
за адресою: вулиця Шевченко, будинок 22-Б, село Безруки, Дергачівський
район, Харківська область – управління
освіти, культури і туризму
Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області.

52
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
29
«проти»
немає
«утримались»
немає
«не голосували» немає
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про
визначення
замовника з реконструкції
нежитлової будівлі під дошкільний навчальний заклад, що знаходиться на
території Комунального закладу «Безруківський ліцей» Дергачівської районної
ради Харківської області за адресою: вулиця Шевченко, будинок 22-Б, село
Безруки, Дергачівський район, Харківська область» прийняти (рішення №112555 додається до протоколу).
56. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на реорганізацію шляхом перетворення
комунального закладу охорони здоров’я районного
територіального медичного об’єднання «Дергачівська
центральна районна лікарня» у комунальне некомерційне
підприємство «Дергачівська центральна районна лікарня»
Дергачівської районної ради.
Доповідав: Д.ДОНЧАК, депутат районної ради, головний
лікар
комунального закладу охорони здоров’я районного територіального медичного
об’єднання «Дергачівська центральна районна лікарня», просив дати згоду на
реорганізацію шляхом перетворення комунального закладу охорони здоров’я
районного територіального медичного об’єднання «Дергачівська центральна
районна лікарня» у комунальне некомерційне підприємство «Дергачівська
центральна районна лікарня» Дергачівської районної ради.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
29
«проти»
немає
«утримались»
немає
«не голосували» немає
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про надання згоди на реорганізацію шляхом
перетворення
комунального
закладу
охорони
здоров’я
районного
територіального медичного об’єднання «Дергачівська центральна районна
лікарня» у комунальне некомерційне підприємство «Дергачівська центральна
районна лікарня» Дергачівської районної ради» прийняти (рішення №1126-56
додається до протоколу).

53
57. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського
району Харківської області на 2019 рік та перелік об’єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста
Дергачівського району, що підлягають продажу за
конкурсом, на 2019 рік.
Доповідала: І.ГАПЛЄВСЬКА, перший заступник голови Дергачівської
районної
державної адміністрації Харківської області, запропонувала
затвердити перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міста Дергачівського району Харківської області на 2019 рік та перелік
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста
Дергачівського району, що підлягають продажу за конкурсом, на 2019 рік.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
29
«проти»
немає
«утримались»
немає
«не голосували» немає
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження переліку об’єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району
Харківської області на 2019 рік та перелік об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району, що підлягають
продажу за конкурсом, на 2019 рік» прийняти (рішення № 1127-57 додається
до протоколу).
58. СЛУХАЛИ:

Про встановлення у 2019 році директору Територіального
центру соціального обслуговування Дергачівської районної
ради «Берегиня», що знаходиться у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського
району Харківської області, надбавки до посадового окладу.
Доповідав: А.КОЗЛОКОВ, депутат районної ради, голова постійної
комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з питань соціальноекономічного розвитку, промислової політики, планування, бюджету, фінансів
та податків, запропонував встановити у 2019 році Лук’яненку Роману
Олександровичу,
директору
Територіального
центру
соціального
обслуговування Дергачівської районної ради «Берегиня», що знаходиться у
спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського
району Харківської області, з 13.02.2019 року надбавку в розмірі до 50
відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років, згідно
вимог чинного законодавства України.
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Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
29
«проти»
немає
«утримались»
немає
«не голосували» немає
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про встановлення у 2019 році директору
Територіального центру соціального обслуговування Дергачівської районної
ради «Берегиня», що знаходиться у спільній власності територіальних громад
сіл, селищ, міста Дергачівського району Харківської області, надбавки до
посадового окладу» прийняти (рішення № 1128-58 додається до протоколу).
59. СЛУХАЛИ:

Про звільнення на 2019 рік комунального підприємства
«Берізка»,
що
знаходиться
у
спільній
власності
територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського
району Харківської області, від сплати 70% орендної плати
до районного бюджету.
Доповідав: А.КОЗЛОКОВ, депутат районної ради, голова постійної
комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з питань соціальноекономічного розвитку, промислової політики, планування, бюджету, фінансів
та податків, запропонував звільнити на 2019 рік (з січня по грудень)
комунальне підприємство «Берізка», що знаходиться у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району Харківської
області, від сплати 70% орендної плати до районного бюджету за передані в
оренду чотири нежитлових приміщень даного комунального підприємства, та
кошти залишити балансоутримувачу на розвиток КП «Берізка».
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
27
«проти»
1
«утримались»
немає
«не голосували» 1
(Результати голосування додаються до протоколу)
Після проведення голосування депутат районної ради Зайцев Андрій Олегович
написав заяву, де повідомляє, що при голосуванні сталася технічна помилка і
просить вважати його голос за дане питання як «ПРОТИ» – заява додається до
протоколу
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про звільнення на 2019 рік комунального
підприємства «Берізка», що знаходиться у спільній власності територіальних
громад сіл, селищ, міста Дергачівського району Харківської області, від сплати
70% орендної плати до районного бюджету» прийняти (рішення № 1129-59
додається до протоколу).
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60. СЛУХАЛИ: Про затвердження витрат на утримання виконавчого апарату
районної ради, працівників виконавчого апарату районної
ради в 2019 році.
Доповідав: А.КОЗЛОКОВ, депутат районної ради, голова постійної
комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з питань соціальноекономічного розвитку, промислової політики, планування, бюджету, фінансів
та податків, запропонував затвердити витрати на утримання виконавчого
апарату Дергачівської районної ради та відшкодування суми витрат за спожиті
комунальні послуги (пропорційно займаній площі орендованих приміщень) на
2019 рік.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
29
«проти»
немає
«утримались»
немає
«не голосували» немає
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження витрат на утримання
виконавчого апарату районної ради, працівників виконавчого апарату районної
ради в 2019 році» прийняти (рішення № 1068-60 додається до протоколу).
61. СЛУХАЛИ:

Про преміювання голови Дергачівської районної ради за
підсумками роботи за січень 2019 року.
Доповідав: А.КОЗЛОКОВ, депутат районної ради, голова постійної
комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з питань соціальноекономічного розвитку, промислової політики, планування, бюджету, фінансів
та податків, запропонував дати згоду на преміювання голови Дергачівської
районної ради Лазарєва Геннадія Юрійовича за підсумками роботи за січень
2019 року в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням фактично
відпрацьованого часу та економії фонду оплати праці.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
25
«проти»
немає
«утримались»
немає
«не голосували» 4
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про преміювання голови Дергачівської районної
ради за підсумками роботи за січень 2019 року» прийняти (рішення №106961 додається до протоколу).
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62. СЛУХАЛИ: Про преміювання заступника голови Дергачівської районної
ради за підсумками роботи за січень 2019 року.
Доповідав: А.КОЗЛОКОВ, депутат районної ради, голова постійної
комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з питань соціальноекономічного розвитку, промислової політики, планування, бюджету, фінансів
та податків, запропонував дати згоду на преміювання заступника голови
Дергачівської районної ради Стрілець Віри Петрівни за підсумками роботи за
січень 2019 року в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням
фактично відпрацьованого часу та економії фонду оплати праці.
Проект рішення поставлено на голосування в цілому
ГОЛОСУВАЛИ: «за»
25
«проти»
немає
«утримались»
немає
«не голосували» 4
(Результати голосування додаються до протоколу)
ВИРІШИЛИ: Рішення «Про преміювання заступника голови Дергачівської
районної ради за підсумками роботи за січень 2019 року» прийняти
(рішення № 1070-62 додається до протоколу).
63. Різне.
ВИСТУПИВ:
Ю.СЕРГІЄНКО, мешканець селища Слатине, який
жахливе становище дороги Слатине – Дергачі.

проінформував про

Г.ЛАЗАРЄВ, голова Дергачівської районної ради, відповів, що дорога Слатине
– Дергачі перша в пріоритетах.
ВИСТУПИВ:
А.БАНГЕН, депутат районної ради, який проінформував про проведену
експертизу щодо пропагандування нацистської символіки
Карпенком
Олександром Васильовичем, Почесним громадянином Дергачівського району,
та про його участь в АТО.
Надав пропозицію скасувати звання «Почесний громадянин Дергачівського
району» Карпенку Олександру Васильовичу.
К.ЖИДКОВ, голова
Дергачівської
Харківської
області, розглянувши
запропонував А.БАНГЕНУ надати ці
військового комісаріату для подальшого

районної
державної адміністрації
надані
матеріали та експертизи,
дані до Дергачівського районного
розгляду та реагування.
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ВИСТУПИВ:
Ю.АЛЄНІН, мешканець міста Дергачі, учасник АТО, який проінформував,
що Карпенко Олександр Васильович не є учасником АТО та підтримав
пропозицію А.БАНГЕНА – скасувати звання «Почесний громадянин
Дергачівського району» Карпенку Олександру Васильовичу.
ВИСТУПИВ:
Ю.ОСТРОГІН,
мешканець м. Дергачі, учасник АТО, який
підтримав
ініціативу щодо скасування звання «Почесний громадянин Дергачівського
району» Карпенку Олександру Васильовичу, так як він не був учасником
АТО і немає нагород, про які було опубліковано свого часу в районній
газеті. Закликав більш ретельніше перевіряти дані про учасників АТО, щоб не
було помилок в рішеннях.
ВИСТУПИВ:
М.ПОПІК,
мешканець м. Дергачі, учасник АТО, який
спросив про
подальшу долю А. Фьокліна, завідувача пологовим відділенням Дергачівської
центральної районної лікарні, про відкриття кримінальної справи щодо смерті
ненародженої дитини.
К.ЖИДКОВ, голова
Дергачівської районної
державної адміністрації
Харківської області, відповів, що є закон, проводяться потрібні експертизи.
Г.ЛАЗАРЄВ, голова Дергачівської районної ради, проінформував, що як
тільки всі експертизи закінчаться, то всі матеріали будуть передані до суду.

Г.ЛАЗАРЄВ:
Питання порядку денного розглянули.
Пропозицій, зауважень щодо порядку ведення пленарного засідання сесії не
було.
Подякував за участь у роботі і сесію оголосив закритою.

Голова районної ради

Г.ЛАЗАРЄВ

