
ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОТОКОЛ № 4
м. Валки

09.00 год.
23 чоловік
23 чоловік
Скрипніченко В. В., Іванська Л.І., Борщ О. І., Тижненко С. В., 
Желевська Н. Б., Вольвач В. М., Веретельник А. О., Єфіменко М. 
В., Кириченко В. М., Курилишин О. В., Колодяжна Л. С., 
Корсун Л. М., Корсун О. П., Корсун О. М., Ландишев А. М., 
Михалицька Н. М., Офій О. М., Онопченко Н. В., Петренко М. 
А., Решетько В. В., Сердюк В. І., Скрипнік А. Ю., Шафар Т. І.

Відсутні: Нізельковський І.О., Конєв С. П.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС.
2. Про надання одноразової матеріальної допомоги на поховання непрацюючих громадян 
працездатного віку, які не перебували на обліку в центрі зайнятості.
3. Про надання одноразової матеріальної допомоги воїнам-інтернаціоналістам.
4. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій АТО.
5. Про погодження режиму роботи у магазині «Посад» розташованого за адресою: вул. 
Харківська, біля будинку № 10 у м. Валки, Харківська область.
6. Про затвердження робочого проекту «Реконструкція очисних споруд м. Валки», адреса 
об’єкта будівництва: Харківська область м. Валки, вул. 1 Травня»
7. Про коригування тарифів на послуги з водопостачання, водовідведення та вивезення 
твердих побутових відходів.
8. Про надання дозволу на виконання земляних робіт по демонтажу кабельної магістралі КМ- 
7А (ТЗБ та МКСАП) на ділянці км 428+950-км 468+400 автомобільної дороги загального 
користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону), 
Харківська область
9. Про надання дозволу на виконання земляних робіт, пов’язаних з розриттям дорожнього 
покриття вулиць, доріг та прокладанням або заміною водовідвідних, водопровідних труб за 
адресою: пров. Гончарний, м. Валки, Богодухівського району, Харківської області
10. Про надання в тимчасове користування окремих елементів благоустрою комунальної 
власності для розміщення малих архітектурних
форм торгівельного, побутового, соціально -  культурного та іншого призначення на 
території м. Валки ФО-П Горбань Р. В.
11. Про закріплення територій обслуговування за закладами освіти Валківської міської 
територіальної громади Харківської області.
12. Про надання одноразової матеріальної допомоги до Дня Перемоги (9 травня) особам з 
інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій та жертвам нацистських переслідувань 
Другої світової війни 1939-1945 років.

1. СЛУХАЛИ: Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
ДОПОВІДАЄ: Нізельковська Ірина Олександрівна, начальник управління соціального 
захисту населення Валківської міської ради.
ВИРІШИЛИ: Надати одноразову матеріальну допомогу членам Валківської громадської 
організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» у 
розмірі:

1. СЕМЕНЯЦІ Григорію Васильовичу 10000,00 грн.

20 квітня 2021 року

Засідання розпочалося: 
Членів виконкому 
Присутні:



2. СМЕТАНІ Олександру Павловичу 6000,00 грн.

3. БЕЗБОРОДОВУ Сергію Івановичу 9000,00 грн.

4. НЕЧИТАЙЛУ Миколі Івановичу 7000,00 грн.

5. КАЛУГІНУ Володимиру Васильовичу 10000,00 грн.

6. НЕРУЦІ Василю Івановичу 10000,00 грн.

7. БРОВКУ Олександру Анатолійовичу 8000,00 грн.
2. Управлінню соціального захисту населення Банківської міської ради (Ірина 

НІЗЕЛЬКОВСЬКА) провести виплату за рахунок коштів міського бюджету, передбачених 
програмою соціального захисту населення Банківської міської ради на 2021-2025 роки.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Валківського 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Ольгу БОРЩ. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 23 чол.; «Проти»- немає; «Утримались»- немає.
Рішення № 50 додається.

2. СЛУХАЛИ: Про надання одноразової матеріальної допомоги на поховання 
непрацюючих громадян працездатного віку, які не перебували на обліку в центрі 
зайнятості.
ДОПОВІДАЄ: Нізельковська Ірина Олександрівна, начальник управління соціального 
захисту населення Валківської міської ради.
ВИРІШИЛИ: 1. Надати одноразову матеріальну допомогу громадянам, які здійснили 
поховання непрацюючих громадян працездатного віку, які не перебували на обліку в центрі 
зайнятості в розмірі:
1. ШИХАЙЛО Анні Анатоліївні 3000,00 грн.

2. ЗАДБОРНІЙ Олені Миколаївні 3000,00 грн.

3. ДЕРКАЧУ Максиму Юрійовичу 3000,00 грн.

4. ОГЛИ Миколі Тимофійовичу 3000,00 грн.
2. Управлінню соціального захисту населення Валківської міської ради (Ірина 

НІЗЕЛЬКОВСЬКА) провести виплату за рахунок коштів міського бюджету, передбачених 
програмою соціального захисту населення Валківської міської ради на 2021-2025 роки.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Валківського 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Ольгу БОРЩ. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 23 чол.; «Проти»- немає; «Утримались»- немає.
Рішення № 51 додається.

3. СЛУХАЛИ: Про надання одноразової матеріальної допомоги воїнам- 
інтернаціоналістам.
ДОПОВІДАЄ: Нізельковська Ірина Олександрівна, начальник управління соціального 
захисту населення Валківської міської ради.
ВИРІШИЛИ: 1. Надати одноразову матеріальну допомогу членам Валківської районної 
організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) у розмірі:

1. ЛЕЙБІ Олегу Григоровичу 5000,00 грн.

2. СМІРНОВУ Миколі Миколайовичу 5000,00 грн.

3. ГРУБІ Юрію Сергійовичу 5000,00 грн.
2. Управлінню соціального захисту населення Валківської міської ради (Ірина 

НІЗЕЛЬКОВСЬКА) провести виплату за рахунок коштів міського бюджету, передбачених 
програмою соціального захисту населення Валківської міської ради на 2021-2025 роки.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Валківського 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Ольгу БОРЩ.



4. СЛУХАЛИ: Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій 
АТО.
ДОПОВІДАЄ: Нізельковська Ірина Олександрівна, начальник управління соціального 
захисту населення Валківської міської ради.
ВИРІШИЛИ: 1. Надати одноразову матеріальну допомогу учаснику АТО при первинному 
поверненні із зони проведення анти терористичної операції на вирішення соціально- 
побутових питань у розмірі:

1. ОЛІЙНИКУ Вадиму Ігоровичу 1000,00 грн.
2. Управлінню соціального захисту населення Валківської міської ради (Ірина 

НІЗЕЛЬКОВСЬКА) провести виплату за рахунок коштів міського бюджету, передбачених 
програмою соціального захисту населення Валківської міської ради на 2021-2025 роки.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Валківського 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Ольгу БОРЩ. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 23 чол.; «Проти»- немає; «Утримались»- немає.
Рішення № 53 додається.

5. СЛУХАЛИ: Про погодження режиму роботи у магазині «Посад» розташованого за 
адресою: вул. Харківська, біля будинку № 10 у м. Валки, Харківська область. ‘ 
ДОПОВІДАЄ: Скрипніченко В. В., Міський голова.
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити цілодобовий режим роботи, без перерви та вихідних днів, у 
магазині «Посад» розташованого за адресою: вул. Харківська, біля будинку № 10 у м. Валки, 
Харківська область, який ТОВ «ТАР» орендує у ФО Жидовцева Н.В. за Договором оренди 
приміщень № 256 від ЗО березня 2021 року.

2. Начальнику загального відділу міської ради Ольга ДОЛГОПОЛОВА:
2.1. забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному сайті Валківської 

міської ради;
2.2. направити дане рішення директору ТОВ «ТАР».
3. Контроль за виконанням пункту 2 даного рішення покласти на Керуючого справами 

виконавчого комітету Ніна ЖЕЛЕВСЬКА.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 23 чол.; «Проти»- немає; «Утримались»- немає.
Рішення № 54 додається.

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження робочого проекту «Реконструкція очисних споруд 
м. Валки», адреса об'єкта будівництва: Харківська область м. Валки, вул. 1 Травня» 
ДОПОВІДАЄ: Скрипніченко В. В., міський голова, який запропонував повернути даний 
проект рішення на доопрацювання.
ВИРІШИЛИ: Повернути даний проект рішення на доопрацювання.

7. СЛУХАЛИ: Про коригування тарифів на послуги з водопостачання, водовідведення 
та вивезення твердих побутових відходів.
ДОПОВІДАЄ: Скрипніченко В. В., міський голова.
ВИРІШИЛИ: 1. Провести коригування тарифів на послуги з водопостачання, 
водовідведення та вивезення твердих побутових відходів, які надає житлово-комунальне 
підприємство «Сніжків» на адміністративній території Валківської міської територіальної 
громади:

1.1. Послуги з водопостачання за 1 м3 з ПДВ:
- для населення - 34 грн. 82 коп.
- для бюджетної сфери - 40 грн. 04 коп.
- для інших споживачів - 53 грн. 00 коп.
1.2. Послуги з водовідведення за 1 м3 з ПДВ:
- для населення - 10 грн. 67 коп.
- для бюджетної сфери - 12 грн. 27 коп.
- для інших споживачів - 18 грн. 41 коп.
1.3 Вивезення твердих побутових відходів за 1 м3 з ПДВ:
- для населення - 12 грн. 24 коп. (з 1 члена сім’ї)

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 20 чол.; «Проти»- немає; «Утримались»- 3.
Рішення № 52 додається.



- для бюджетної сфери - 58 грн. 25 коп.
- для інших споживачів - 75 грн. 97 коп.
2. Ввести в дію кориговані тарифи на послуги з водопостачання, водовідведення та 

вивезення твердих побутових з дня опублікування рішення в газеті «Сільські новини».
3. Директору ЖКП «СНІЖКІВ» (Марія САМОХВАЛОВ А) повідомити в 

п’ятнадцятиденний термін, з дня опублікування цього рішення, споживачів про зміну 
тарифів.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів Сергія ТИЖНЕНКА.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 23 чол; «Проти»- немає; «Утримались»- немає.
Рішення № 55 додається.

8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виконання земляних робіт по демонтажу 
кабельної магістралі КМ-7А (ТЗБ та МКСАП) на ділянці км 428+950-км 468+400 
автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ-Харків- 
Довжанський (на м. Ростов-на-Дону), Харківська область 
ДОПОВІДАЄ: Скрипніченко В. В., міський голова.
ВИРІШИЛИ: 1. Надати дозвіл «ВКП «ТЕХНО ПРОМ» на виконання земляних робіт по 
демонтажу кабельної магістралі КМ-7А (ТЗБ та МКСАП) на ділянці км 428+950-км 468+400 
автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ-Харків- 
Довжанський (на м. Ростов-на-Дону), Харківська область, згідно договору № 63Б200-2859/20 
від 06 листопада 2020 року, враховуючи Ордер № 18 від 16 березня 2021 року.

2. Директору «ВКП»ТЕХНО ПРОМ» (Артур КРАПОТІН):
2.1. Погодити проведення робіт із причетними службами та підприємствами.
2.2. Письмово повідомити виконавчий комітет міської ради про дату початку та 

закінчення робіт.
2.3. У 10-ти денний термін з дня закінчення робіт за власний рахунок відновити 

порушені елементи відповідної ділянки автомобільної дороги.
3. Встановити термін дії дозволу на проведення земляних робіт з 20 квітня 2021 року по

20 липня 2021 року.
4. Відповідальність за нанесення будь-яких збитків, спричинених проведенням 

земляних робіт, несе заявник.
5. Контроль за виконанням пункту 2.3 даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань виконавчих органів ради (Сергій ТИЖНЕНКО).
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 23 чол.; «Проти»- немає; «Утримались»- немає.
Рішення № 56 додається.

9. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виконання земляних робіт, пов’язаних з 
розриттям дорожнього покриття вулиць, доріг та прокладанням або заміною 
водовідвідних, водопровідних труб за адресою: пров. Гончарний, м. Валки, 
Богодухівського району, Харківської області
ДОПОВІДАЄ: Скрипніченко В. В., міський голова.
ВИРІШИЛИ: 1. Надати дозвіл КП «Вода» Валківської міської ради Харківської області на 
виконання земляних робіт, пов’язаних з розриттям дорожнього покриття вулиць, доріг та 
прокладанням або заміною водовідвідних, водопровідних труб за адресою: пров. Гончарний, 
м. Валки, Богодухівського району, Харківської області.

2. Директору КП «Вода» (Борис МИРОШНИЧЕНКО):
2.1. Погодити проведення робіт із причетними службами та підприємствами.
2.2. Письмово повідомити виконавчий комітет міської ради про дату початку та 

закінчення робіт.
2.3. У 10-ти денний термін з дня закінчення робіт за власний рахунок відновити 

порушені елементи благоустрою вулиці.
3. Встановити термін дії дозволу на проведення земляних робіт з 20 квітня 2021 року 

по 20 травня 2021 року.
4. Відповідальність за нанесення будь-яких збитків, спричинених проведенням 

земляних робіт, несе заявник.
5. Контроль за виконанням пункту 2.3 даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань виконавчих органів ради (Сергій ТИЖНЕНКО).



ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 23 чол; «Проти»- немає; «Утримались»- немає.
Рішення № 57 додається.

10. СЛУХАЛИ: Про надання в тимчасове користування окремих елементів 
благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних
форм торгівельного, побутового, соціально -  культурного та іншого призначення на 
території м. Валки ФО-П Горбань Р. В.
ДОПОВІДАЄ: Скрипніченко В. В., міський голова.
ВИРІШИЛИ: 1. Надати ФО-П Горбань Раїсі Володимирівні в тимчасове користування 
окремий елемент благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних 
форм торгівельного, побутового, соціально -  культурного та іншого призначення на території 
м. Валки» (тимчасового літнього майданчику (павільйону) для обслуговування відвідувачів 
кафе «Вишеньки», загальною площею 30 (тридцять) м2 у м. Валки, вул. Харківська біля 
будівлі № 8 в період з 01 травня 2021 року по 31 жовтня 2021 року. Вихідні: понеділок, 
вівторок.

Дозвіл надається з дотриманням карантинних норм у відповідності до рівня епідемічної 
небезпеки відповідно до Постанови КМУ від 09.12.2020 року № 1236 « Про встановлення 
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 та вимог протоколів рішень Державної комісії з техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на момент здійснення підприємницької 
діяльності.

2. Розмір плати за тимчасове користування окремим елементом благоустрою для 
розміщення тимчасового літнього майданчику (павільйону) для обслуговування відвідувачів 
кафе «Вишеньки», загальною площею 30 (тридцять) м2 встановити відповідно до Положення 
«Про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності 
для розміщення малих архітектурних форм торгівельного, побутового, соціально -  
культурного та іншого призначення на території м. Валки», затвердженого рішенням сесії 
Банківської міської ради від 28 березня 2019 року № 924.

3. ФО-П Горбань Р. В. здійснити оплату за використання окремого об’єкту 
благоустрою на території м. Валки відповідно до п. 3.2 вищезазначеного Положення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань виконавчих органів ради (Сергій ТИЖНЕНКО).
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 23 чол.; «Проти»- немає; «Утримались»- немає.
Рішення № 58 додається.

11. СЛУХАЛИ: Про закріплення територій обслуговування за закладами освіти 
Валківської міської територіальної громади Харківської області.
ДОПОВІДАЄ: Скрипніченко В. В., міський голова.
ВИРІШИЛИ: 1. Закріпити за закладами загальної середньої освіти Валківської міської 
територіальної громади Харківської області території обслуговування (додається).

2. Закріпити за закладами дошкільної освіти та навчально-виховними комплексами 
Валківської міської територіальної громади Харківської області території обслуговування 
(додається).

3. Виконкому Валківської міської ради Харківської області, в межах компетенції на 
підвідомчій території, забезпечити в повному обсязі своєчасний облік дітей віком від 0 до 6 
років і дітей шкільного віку та надання інформації про проведену роботу до відділу освіти 
міської ради для забезпечення ведення реєстру до 01 вересня поточного року.

4. Начальнику відділу освіти Валківської міської ради (Наталія ЗАВОРОТНЯ) 
забезпечити складання та уточнення списків дітей віком від 0 до 6 років та ведення реєстру 
бази даних дітей шкільного віку до 15 вересня поточного року.

5. Рекомендувати головному лікарю КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «БАНКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» Богдану 
НОСАТОВУ надати відділу освіти Валківської міської ради до 25 серпня 2021 року списки 
дітей і підлітків, які за станом здоров’я та згідно висновків лікарсько-консультативної комісії 
не підлягають навчанню у закладах дошкільної та загальної середньої освіти.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів Ольгу БОРЩ,



12. СЛУХАЛИ: Про надання одноразової матеріальної допомоги до Дня Перемоги (9 
травня) особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій та жертвам 
нацистських переслідувань Другої світової війни 1939-1945 років.
ДОПОВІДАЄ: Скрипніченко В. В., міський голова.
ВИРІШИЛИ: 1. Надати одноразову матеріальну допомогу до Дня Перемоги (9 травня) 
особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій та жертвам нацистських 
переслідувань Другої світової війни 1939-1945 років у розмірі:

5. КУРИЛУ Дмитру Паньковичу 1000,00 грн.
6.
7. ПАВЛИКУ Іллі Юхимовичу 1000,00 грн.
8.
9. ОЛЬХОВСЬКОМУ Віктору Івановичу 1000,00 грн.
10
11 ЩЕРБІНІНІЙ Марії Володимирівні 1000,00 грн.
12
13 ГАНЗІЮ Миколі Олексійовичу 1000,00 грн.
14 КАЖАНУ Михайлу Тимофійовичу 1000,00 грн.
15
16 ОЛЬХОВСЬКОМУ Миколі Степановичу 1000,00 грн.

17 ГУБСЬКОМУ Миколі Сергійовичу 1000,00 грн.

18 БОРОВИКУ Івану Олексійовичу 1000,00 грн.

19 ОСАДЧОМУ Василю Афанасійовичу 1000,00 грн.

20 Б АР АНОВСЬКІЙ Тамарі Яківні 1000,00 грн.

21 ДОРОШЕНКУ Миколі Федоровичу 1000,00 грн.

22 НІКІТЧЕНКО Зінаїді Сергіївні 1000,00 грн.

23 ПРИЩЕПІ Катерині Сергіївні 1000,00 грн.

24 КОВАЛЬ Раїсі Іванівні 1000,00 грн.

25 СІРКО Раїсі Андріївні 1000,00 грн.

26 КАЧУРОВСЬКІЙ Тетяні Арсентіївні 1000,00 грн.

27 КУХАРЬ Ганні Йосипівні 1000,00 грн.

28 РОЖКОВСЬКОМУ Петру Даниловичу 1000,00 грн.

29 БОЛОТОВІЙ Олені Михайлівні 1000,00 грн.

2. Управлінню соціального захисту населення Валківської міської ради (Ірина 
НІЗЕЛЬКОВСЬКА) провести виплату за рахунок коштів міського бюджету, передбачених 
програмою соціального захисту населення Валківської міської ради на 2021-2025 роки.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Банківського 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Ольгу БОРЩ. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 23 чол.; «Проти»- немає; «Утримались»- немає.
Рішення № 60 додається.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 23 чол.; «Проти»- немає; «Утримались»- немає.
Рішення № 59 додається.

Міський голова С < Валерій СКРИПНІЧЕНКО


