
ПРОТОКОЛ 
п’ятдесят дев’ятої чергової сесії міської ради  

VI скликання. 
29.12.2014 

 

 

У Пленарному засіданні на 10.00 беруть участь 69 депутатів міської ради, 

в. о. міського голови М. В. Романенко. 
 
 

Запрошені:         

 голови районних рад; 

 заступники міського голови; 

 члени виконкому міської ради; 

 керівники структурних підрозділів міської ради та виконкому; 

 керівники підприємств та організацій міста. 

 

Відкриває сесію та головує в. о. міського голови  Романенко  М. В. 

Виступили: 

 Романенко М. В. –  в. о. міського голови 

 Інформація: 

- у зв’язку з обрання  Курячого М.П. депутатом Верховної Ради України, 

за підсумками голосування депутатом Дніпропетровської міської ради 

VI скликання обрано - Арутюнова Роберта Рафаєловича. 

- У зв’язку із достроковим припинення повноважень депутата міської 

ради Зуєва М.С., за підсумками голосування депутатом 

Дніпропетровської міської ради VI скликання було обрано – Демченка 

Сергія Олексійовича. 

- Начар'ян Н.О. – депутат міської ради 

- Примаков К.Ю. - депутат міської ради 

 

 СЛУХАЛИ:  Про   Порядок   денний   п’ятдесят   дев’ятої  чергової   сесії 

міської ради VI скликання. 

 

Вирішили: Рішення №  1 додається. 

 

1.   СЛУХАЛИ:   Про Звернення депутатів Дніпропетровської міської 

ради VI скликання до Верховної Ради України 

Доповідач: КІНЬШАКОВ Є. В., директор департаменту забезпечення 

діяльності міської ради - апарату Дніпропетровської міської ради, начальник 

управління забезпечення депутатської діяльності 

 

Вирішили: Рішення №  2 додається. 

 

 



2. СЛУХАЛИ:  Про   Звернення   депутатів   Дніпропетровської  міської 

ради VI скликання до Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України, 

Державного космічного агентства України. 

Доповідач: КІНЬШАКОВ Є. В., директор департаменту забезпечення 

діяльності міської ради - апарату Дніпропетровської міської ради, начальник 

управління забезпечення депутатської діяльності 

 

Вирішили: Рішення №  3 додається. 

 

1. Про фінансово-бюджетні питання та питання соціально-

економічного розвитку міста. 

 

 1.1 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради  

від 29.01.2014 № 2/47 "Про Програму економічного і соціального розвитку 

міста на 2014 рік" 

Доповідач: ДРОБІТЬКО І. П., директор фінансово-економічного 

департаменту Дніпропетровської міської ради   
 

Вирішили: Рішення № 4 додається. 

 

1.2 СЛУХАЛИ: Про  внесення змін та  доповнень  до рішення міської 

ради  від  29.01.2014 №  3/47  "Про  міський  бюджет  на 2014  рік",  з 

урахуванням   внесених змін  та  доповнень 

Доповідач: ДРОБІТЬКО І. П., директор фінансово-економічного 

департаменту Дніпропетровської міської ради   
 

Вирішили: Рішення № 5 додається 

 

1.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження мінімальної вартості місячної 

оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна 

фізичних осіб на 2015 рік 

Доповідач: ДРОБІТЬКО І. П., директор фінансово-економічного 

департаменту Дніпропетровської міської ради   
 

Вирішили: Рішення № 6 додається 

 

1.4 СЛУХАЛИ: Про звільнення у 2015 році підприємств комунальної 

власності територіальної громади міста від сплати частини прибутку до 

цільового фонду міської ради 

Доповідач: ДРОБІТЬКО І. П., директор фінансово-економічного 

департаменту Дніпропетровської міської ради   
 

Вирішили: Рішення № 7 додається 

 

 



1.5 СЛУХАЛИ: Про звільнення підприємств міста від сплати податку 

за землю у 2015 році. 

Доповідач: ВЕЛИЧКО О.В., директор департаменту корпоративних 

прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради 

 

Вирішили: Рішення  8  додається 

 

1.6 СЛУХАЛИ: Про включення об’єктів до Переліку об’єктів, які 

підлягають приватизації шляхом аукціону 

Доповідач: ВЕЛИЧКО О.В., директор департаменту корпоративних 

прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради 

 

Вирішили: Рішення  9  додається 

 

1.7 СЛУХАЛИ: Про включення об’єктів до Переліку об’єктів, які 

підлягають приватизації шляхом викупу 

Доповідач: ВЕЛИЧКО О.В., директор департаменту корпоративних 

прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради 

Виступив: 

- Гетьман В.А. – депутат міської ради 

 

Вирішили: Рішення не прийнято 

 

1.8 СЛУХАЛИ: Про продаж Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Смерека», код ЄДРПОУ 31143271, у власність земельної 

ділянки по вул. Матлахова, 12-А (Ленінський район) по фактичному 

розміщенню нерухомого майна. 

Доповідач: ВЕЛИЧКО О.В., директор департаменту корпоративних 

прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради 

Виступив: 

 - Воробйов С.Г. – депутат міської ради 

 

Вирішили: Рішення не прийнято 

 

1.9 СЛУХАЛИ: Про продаж на земельних торгах права оренди 

земельної ділянки по вул. 20-річчя Перемоги у районі будинку 

№43(Самарський район) 

Доповідач: ВЕЛИЧКО О.В., директор департаменту корпоративних 

прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради 

 

Вирішили: Рішення  10  додається 

 

 

 

 



2. Про програми розвитку сфер та галузей міського господарства 

 

2.1 СЛУХАЛИ: Про Програму підтримки волонтерської діяльності 

міста Дніпропетровська на 2015-2018 роки 

Доповідач: ГЛІКМАН М. М., начальник управління внутрішньої 

політики Дніпропетровської міської ради  

 

Вирішили: Рішення   11  додається 

 

2.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку позашкільної 

освіти у м. Дніпропетровську на 2015-2017 роки 

Доповідач: САФРОНОВА  Л. Б., начальник управління освіти та 

науки Дніпропетровської міської ради 

 

Вирішили: Рішення  12  додається 

 

2.3 СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до Програми виконання доручень 

виборців  депутатами  Дніпропетровської міської ради VI скликання на  2014-

2015  роки 

Доповідач: КІНЬШАКОВ Є. В., директор департаменту забезпечення 

діяльності міської ради - апарату Дніпропетровської міської ради, начальник 

управління забезпечення депутатської діяльності 

 

Вирішили: Рішення №  13 додається. 

 

2.4 СЛУХАЛИ: Про внесення  змін до Програми   розвитку  

транспортного комплексу міста   Дніпропетровська на   2012 - 2016 роки 

Доповідач: ПРИЛИПА  І. Г., директор департаменту транспорту і 

зв’язку  Дніпропетровської міської ради – начальник управління транспорту 

 

Вирішили: Рішення  14 додається 

 

2.5 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми фінансової підтримки 

КП «Редакція газети «Наше місто» та КП «Дніпропетровська міська студія 

телебачення» і висвітлення діяльності міської ради іншими місцевими 

засобами масової інформації на 2013-2017 роки. 

Доповідач: ХОРОШИЛОВ   Є. В., начальник управління культури та 

мистецтв Дніпропетровської міської ради  

 

Виступив: 

- Гетьман В.А. – депутат міської ради 

 

Вирішили: Рішення  15  додається 

 

 



2.6 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програм з питань охорони  

здоров`я, затверджених  рішеннями  міської ради  від 25.04.2012 №  8/23,  

від 27.11.2013 № 16/43 

Доповідач: РУДЯК О. О., заступник міського голови, директор 

департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської міської ради  

 

Вирішили: Рішення № 16 додається 

 

2.7 СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до Комплексної програми 

соціального захисту інвалідів м. Дніпропетровська "Турбота" на  2013- 

2017 рр. 

Доповідач: ФРАНЧУК І. І., в.о. начальника управління праці та 

соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради 

 

Вирішили: Рішення № 17 додається. 

 

2.8 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Комплексної програми 

соціального захисту громадян м. Дніпропетровська, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2014-2016 роки 

Доповідач: ФРАНЧУК І. І., в.о. начальника управління праці та 

соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради 

 

Вирішили: Рішення № 18 додається. 

 

2.9 СЛУХАЛИ: Про  внесення доповнень до Програми надання  

послуг та  інших  видів  допомоги соціально незахищеним верствам 

населення  міста  Дніпропетровська  на 2014-2018рр. 

Доповідач: ФРАНЧУК І. І., в.о. начальника управління праці та 

соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради 

 

Вирішили: Рішення № 19 додається. 

 

2.10 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до  Комплексної програми  

соціального  захисту  ветеранів війни та праці м. Дніпропетровська "Ветеран" 

на 2013-2017 рр. 

Доповідач: ФРАНЧУК І. І., в.о. начальника управління праці та 

соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради 

 

Вирішили: Рішення № 20 додається. 

 

 

 

 

 



2.11 СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми 

реалізації заходів в сфері забезпечення законності, громадського порядку та 

захисту комунального майна територіальної громади міста Дніпропетровська 

на 2014-2018 роки 

Доповідач: СВІРЕНКО О. А., директору департаменту взаємодії з 

правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної роботи і з питань 

надзвичайних ситуацій  Дніпропетровської міської ради 

 

Виступили: 

- Гетьман В.А. – депутат міської ради 

- Багдасарян Е.Г– депутат міської ради 

 

Вирішили: Рішення №  21 додається. 

 

3. Про питання комунальної власності 

 

3.1  СЛУХАЛИ: Про надання згоди на  прийняття  в комунальну  

власність  територіальної громади міста об`єктів  і  мереж водопостачання та  

водовідведення 

Доповідач: САМІЛИК О. М., в.о. директора департаменту 

комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської 

міської ради 

 

Вирішили: Рішення №  22 додається. 

 

3.2 СЛУХАЛИ: Про надання згоди  на прийняття в комунальну 

власність територіальної громади міста елементів благоустрою 

Доповідач: САМІЛИК О. М., в.о. директора департаменту 

комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської 

міської ради 

 

Вирішили: Рішення №  23 додається. 

 

3.3 СЛУХАЛИ: Про надання згоди на  прийняття в  комунальну  

власність  територіальної  громади  міста  об`єктів і  мереж  зливової  

каналізації  до багатофункціонального комплексу  громадсько-житлового 

призначення по вул. Сімферопольській, 2 К 

Доповідач: САМІЛИК О. М., в.о. директора департаменту 

комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської 

міської ради 

 

Вирішили: Рішення №  24 додається. 

 



3.4 СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття в комунальну 

власність територіальної громади міста мереж теплопостачання до житлових 

будинків за адресами: вул. Маршала Малиновського, 22, 26 

Доповідач: САМІЛИК О. М., в.о. директора департаменту 

комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської 

міської ради 

 

Вирішили: Рішення №  25 додається. 

 

3.5 СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття в комунальну 

власність територіальної громади міста мереж водопостачання та 

водовідведення до житлового будинку за адресою: вул. Калинова, 51 

Доповідач: САМІЛИК О. М., в.о. директора департаменту 

комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської 

міської ради 

 

Вирішили: Рішення №  26 додається. 

 

3.6 СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття в комунальну  

власність територіальної громади міста зовнішньої мережі водопостачання до  

житлових будинків №№ 83, 87 по  вул. Вітряній 

Доповідач: САМІЛИК О. М., в.о. директора департаменту 

комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської 

міської ради 

 

Вирішили: Рішення №  27 додається. 

 

3.7 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради  

від 25.09.2013 № 17/40 "Про передачу з балансу Ленінської районної у місті 

ради на баланс КП "Дніпроводоканал" мережі водопроводу" 

Доповідач: САМІЛИК О. М., в.о. директора департаменту 

комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської 

міської ради 

 

Вирішили: Рішення №  28 додається. 

 

3.8 СЛУХАЛИ: Про надання  згоди  на прийняття в комунальну  

власність територіальної громади міста зовнішньої мережі водопостачання 

по вул. Московській 

Доповідач: САМІЛИК О. М., в.о. директора департаменту 

комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської 

міської ради 

 

Вирішили: Рішення №  29 додається. 

 



3.9 СЛУХАЛИ: Про зарахування безхазяйних насосних станцій 

водовідведення з інженерними мережами до комунальної власності 

територіальної громади міста 

Доповідач: САМІЛИК О. М., в.о. директора департаменту 

комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської 

міської ради 

 

Вирішили: Рішення №  30 додається. 

 

3.10 СЛУХАЛИ: Про надання на передачу з балансу КП «СпецАТП» 

на баланс КП»Муніципальна гвардія» автомобіля» 

Доповідач: СВІРЕНКО О. А., директору департаменту взаємодії з 

правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної роботи і з питань 

надзвичайних ситуацій  Дніпропетровської міської ради 

 

Вирішили: Рішення №   31 додається. 

 

3.11 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на передачу з балансу МКП 

«Дніпропетровський електротранспорт» на баланс КП «Муніципальна 

гвардія» автомобіля. 

Доповідач: СВІРЕНКО О. А., директору департаменту взаємодії з 

правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної роботи і з питань 

надзвичайних ситуацій  Дніпропетровської міської ради 

 

Вирішили: Рішення №  32 додається. 

 

3.12 СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття автомобілів швидкої 

медичної допомоги 

Доповідач: РУДЯК О. О., заступник міського голови, директор 

департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської міської ради  

 

Вирішили: Рішення №  33 додається 

 

3.13 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу МКП "Дніпропетровський  

електротранспорт"  на списання з балансу основних засобів 

Доповідач: ПРИЛИПА  І. Г., директор департаменту транспорту і 

зв’язку  Дніпропетровської міської ради – начальник управління транспорту 

 

Вирішили: Рішення  34 додається 

 

 

 

 

 



3.14 СЛУХАЛИ: Про надання згоди на списання з балансу нежитлових 

будівель 

Доповідач: ВЕЛИЧКО О. В., директор департаменту корпоративних 

прав та правового забезпечення  Дніпропетровської міської ради 
 

Вирішили: Рішення №  35 додається 

 

3.15 СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень  до рішення міської 

ради від 28.04.2010  № 59/56 "Про  надання в безкоштовне користування 

спортивних баз загальноосвітніх навчальних закладів та приміщень 

нежитлового фонду міста, пристосованих для занять фізичною культурою та 

спортом, спортивних споруд комунальних підприємств дитячо-юнацьким 

спортивним школам і громадським організаціям" 

Доповідач: БУЛЕНОК Р. В., начальник управління у справах молоді та 

спорту Дніпропетровської міської ради 

 

Вирішили: Рішення № 36  додається 

 

4. Про організаційні питання 

 

4.1 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради  

від 26.11.2014 №31/58 стосовно  структури виконавчих органів міської ради 

Доповідач: КІНЬШАКОВ Є. В., директор департаменту забезпечення 

діяльності міської ради - апарату Дніпропетровської міської ради, начальник 

управління забезпечення депутатської діяльності 

Виступив: 

- Примаков К.Ю. – депутат міської ради 

 

Вирішили: Рішення №  37  додається 

 

4.2 СЛУХАЛИ: Про дострокове припинення повноважень депутата 

міської ради Ярошенка І. О. 

Доповідач: КІНЬШАКОВ Є. В., директор департаменту забезпечення 

діяльності міської ради - апарату Дніпропетровської міської ради, начальник 

управління забезпечення депутатської діяльності 

 

Вирішили: Рішення №   38 додається 

 

4.3 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради  

від 10.11.2010 № 9/1 "Про обрання голів постійних  комісій міської ради" 

Доповідач: КІНЬШАКОВ Є. В., директор департаменту забезпечення 

діяльності міської ради - апарату Дніпропетровської міської ради, начальник 

управління забезпечення депутатської діяльності 

 

Вирішили: Рішення №  39 додається 



4.4 СЛУХАЛИ: Про визначення повноважень депутатів міської ради 

Доповідач: КІНЬШАКОВ Є. В., директор департаменту забезпечення 

діяльності міської ради - апарату Дніпропетровської міської ради, начальник 

управління забезпечення депутатської діяльності 

 

Вирішили: Рішення №  220 додається 

 

4.5 СЛУХАЛИ: Про перевезення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, студентів денної форми навчання вищих 

навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних 

навчальних закладів у 2015 році 

Доповідач: ПРИЛИПА  І. Г., директор департаменту транспорту і 

зв’язку  Дніпропетровської міської ради – начальник управління транспорту 

 

Вирішили: Рішення №  40 додається 

 

4.6 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 

26.11.2014 №38/58 «Про функціонування платних автостоянок щодо 

зберігання транспортних засобів на території м. Дніпропетровська. 

Доповідач: ПРИЛИПА  І. Г., директор департаменту транспорту і 

зв’язку  Дніпропетровської міської ради – начальник управління транспорту 

 

Виступили: 

- Грищев Д.Ф. – депутат міської ради 

- Салкоч О.Ф.  – депутат міської ради 

- Турчин І.В. – депутат міської ради 

- Бірюк А.М. – депутат міської ради 

 

Вирішили: Рішення №   41 додається 

 

4.7 СЛУХАЛИ: Про Положення про правління праці та соціального 

захисту населення Дніпропетровської міської ради 

Доповідач: ФРАНЧУК І. І., в.о. начальника управління праці та 

соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради 

 

Вирішили: Рішення №   42 додається. 

 

4.8 СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку розрахунків за спожиту 

воду для потреб гарячого водопостачання між водопостачальними, 

теплопостачальними організаціями та споживачами міста 

Доповідач: САМІЛИК О. М., в.о. директора департаменту 

комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської 

міської ради 

 

Вирішили: Рішення №  43 додається. 



 

4.9 СЛУХАЛИ: Про проведення інвестиційного конкурсу з 

реконструкції гідротехнічних споруд веслувального каналу та воднолижного 

стадіону бази олімпійської підготовки КП «Водноспортивний комбінат» у  

місті Дніпропетровську з благоустроєм прибережної зони акваторії 

Мандриківської затоки р. Дніпро 

Доповідач: ВЕЛИЧКО О.В., директор департаменту корпоративних 

прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради 

Виступив: 

- Рубліський В.Г. – депутат міської ради 

 

Вирішили: Рішення   44  додається 

 

4.10 СЛУХАЛИ: Про затвердження статутів комунальних підприємств 

Дніпропетровської міської ради. 

Доповідач: ВЕЛИЧКО О.В., директор департаменту корпоративних 

прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради 

Виступив: 

Примаков К.Ю.  – депутат міської ради 

 

Вирішили: Рішення   45 додається 

 

4.11 СЛУХАЛИ: Про відновлення господарської діяльності 

КПШХ»Юність» 

Доповідач: ВЕЛИЧКО О.В., директор департаменту корпоративних 

прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради 

 

Вирішили: Рішення   46  додається 

 

4.12 СЛУХАЛИ: Про вшанування п’яті героїв-ліквідаторів наслідків 

аварії на ЧАЄС 

Доповідач: ВОЛИК Д. В., начальник ГоловАПУ Дніпропетровської 

міської ради 

 

Вирішили: Рішення № 47  додається 

 

4.13 СЛУХАЛИ: Про перейменування проспекту Калініна в 

Красногвардійському і Ленінському районах у проспект Сергія Нігояна 

Доповідач: ВОЛИК Д. В., начальник ГоловАПУ Дніпропетровської 

міської ради 

Виступили: 

- Начар'ян Н.О. – депутат міської ради 

- Примаков К.Ю. – депутат міської ради 

- Шикуленко О.В. – депутат міської ради 

- Рублівський В.Г. – депутат міської ради 



- Багдасарян Е.Г. – депутат міської ради 

- Крупський А.Ф. – перший заступник міського голови 

- Зайцева І.Г. – депутат міської ради 

- Пилипенко А.А. – депутат міської ради 

- Романенко В.М. – представник громадськості 

- Салкоч О.Ф. – депутат міської ради 

 

Вирішили: Рішення не прийнято 

 

4.14 СЛУХАЛИ: Про придбання елементів штучної ялинки 

Доповідач: САДКОВСЬКИЙ Д. М., начальник відділу з питань 

реклами Дніпропетровської міської ради 

 

Вирішили: Рішення № 48 додається. 

 

 

6. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва об’єктів у місті 

Доповідач: ВЕЛИЧКО О. В., директор департаменту корпоративних 

прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради 
 

Вирішили: Рішення № №  49-69  додаються. 

 

7. Про питання земельних відносин  

Доповідач: ВЕЛИЧКО О.В., директор департаменту корпоративних 

прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради 

I блок. Безоплатна передача земельних ділянок у власність 

громадянам( приватизація) ( п.п. 1.1-1.50) 

 

Вирішили: Рішення № № 70-119 додаються. 

 

II блок.  Оформлення прав на землю по фактичному розміщенню 

нерухомого майна(інвентаризація) (п.п. 2.1-2.16) 

 

Вирішили: Рішення № № 120 - 135 додаються 

 

III блок.  Надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок по фактичному розміщенню об'єктів.( п.п. 3.1-

3.5, окрім 3.5) 

 

Вирішили: Рішення № №   136-139  додаються. 

 

 

 



3.5 СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки по вул. Набережній 

Перемоги в районі буд. № 134 (Жовтневий район) в оренду Клубу "Січ", код 

ЄДРПОУ 25725262, для улаштування споруд спортивно-парусного та 

культурно-етнографічного центру 

 

Вирішили: Рішення не прийнято. 

 

IV блок.  Надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  по фактичному розміщенню об’єктів (п.п. 4.1- 

4.40, окрім 4.2) 

 

Вирішили: Рішення № № 140-178 додаються. 

 

4.2 СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ "ТЕРРА СЕРВІС ПЛЮС", код 

ЄДРПОУ 38434101, дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 

фактичному розміщенню нежитлових будівель та споруд по вул. Набережній 

Перемоги, 51-Л (Жовтневий район) 

 

Вирішили: Рішення не прийнято. 

 

 V блок. Інші(п.п. 5.1- 4.41) 

 

Вирішили: Рішення № № 179-219 додаються. 

 

РІЗНЕ. 

1. Прокопенко В.В. - представник незалежної профспілки 

будівельників 

- про необхідність забезпечення житлом учасників антитерористичної 

операції.  

Прокопенко В.В. проінформував про те, що в районі будинку по  

просп. Свободи, 217 є будівельний об’єкт готовністю 90%, який можна 

використати як житло для вищезазначеної категорії громадян та 

запропонував включити до проекту рішення міської ради «Про міський 

бюджет на 2015 рік» відповідні пункти щодо фінансування.  

Доручення: 

Дробітько І.П.  - директору фінансово-економічного департаменту 

міської ради  

Горгулю С. І.  - голові постійної комісії міської ради з питань 

комунальної власності  

Розглянути та вивчити можливість врахування цих пропозицій 

 

2. Гетьман В. А. – депутат міської ради 

- про необхідність ведення прямої трансляції 34 каналом сесій міської 

ради. 



Доручення: 

Зайцевій І. Г.  - заступнику міського голови  

Створити робочу групу щодо відпрацювання з керівництвом                

КП «Дніпропетровська міська студія телебачення» та ПРАТ «Телевізійна 

служба Дніпропетровська» механізму реалізації цього проекту.  

 

3. Крещук К.В. - заступник голови профспілки працівників сфери 

підприємництва 

- про необхідність створення консультаційних груп в виконавчих 

органах міської ради для роботи з громадськістю з таких питань: 

- реформування ЖКГ, (у тому числі в частині комунальних 

підприємств) 

- порядку розміщення тимчасових споруд;  

- реорганізації районних у місті рад (або розглянути можливість 

включити у склад існуючої робочої групи з цього питання представників 

громадськості).  

Доручення: 

Шебанову В. А. - в. о. керуючого справами виконкому міської ради  

Бочарниковій О. В.  - директору департаменту споживчого ринку і 

сфери послуг  міської ради 

Грицаю В. В. - в. о. начальника управління житлового господарства 

міської ради 

Підготувати відповідний проект розпорядження міського голови.   

 

4. Пилипенко А.А. – депутат міської ради 

 - про необхідність врегулювання спірних питань між КП 

«Коменергосервіс», ЖБК, ОСББ 

Доручення: 

Крупському А. Ф. - першому заступнику міського голови  

Провести робочу нараду з цього приводу та вирішити питання.  

 

- про необхідність видачі Байдачному Віктору Сергійовичу, який 

мешкає у житловому будинку, що обслуговується ОСББ «Вікторія», 

посвідчення учасника АТО.  

Доручення: 

Свіренку О.А. - директору департаменту взаємодії з правоохоронними 

органами, мобілізаційної та оборонної роботиі з питань надзвичайних 

ситуацій міської ради  

Розглянути питання та вжити заходів.  

 

5. Дорошенко О. І. – депутат міської ради 

- про відключення квартир від газопостачання за адресою Братів 

Трофимових 24а та 24б (житловий масив Червоний Камінь).   

 

 



Доручення: 

Крупському А. Ф. - першому заступнику міського голови  

Розглянути питання та вжити заходів.  

 

6. Романенко В. М. - голова правління «Майдан Січеслав»         

- про   неправомірні вимоги власників гуртожитків, розташованих по 

вул. Новоселівська, 42, вул. Добровольців, 10 та вул. Осінній, 8а, щодо 

розрахунку за кімнати по завищеним тарифам. 

 Доручення: 

Крупському А. Ф. - першому заступнику міського голови  

Створити робочу групу, вивчити питання та вжити заходів відповідно 

до вимог чинного законодавства 

 

7. Калиниченко С.М. - голова ради ГО «Дорога життя Дніпро» 

- про необхідність надання дозволу на виконання невід’ємних 

поліпшень нежитлового приміщення за адресою вул. Квиринга,3.  

Доручення: 

Величку О.В. - директору департаменту корпоративних прав та 

правового забезпечення міської ради  

Прошу розглянути.  

 

8. Шатохін В.П. – депутат міської ради 

- про необхідність включення питання про реконструкцію насосної 

станції та напорного колектора в районі озера по  вул. Власенка до Програми 

економічного і соціального розвитку міста на 2015 рік 

Доручення: 

Дядічку І.А. - в. о. заступника міського голови, директора 

департаменту комунального господарства та капітального будівництва 

міської ради  

Дробітько І. П. - директору фінансово - економічного департаменту 

міської ради  

Вивчити питання та включити необхідні пункти до Програми 

економічного і соціального розвитку міста на 2015 рік.  

 

Додатки: 
 

 1.    Стенограма сесії. 

2.    Список запрошених на сесію. 

 3.    Рішення міської ради. 

 4.    Заяви громадян, громадських організацій. 

 

 

 

 



В. о. міського голови  Романенко  М. В.  закрив 59 чергову сесію 

міської ради. 

 

Протокол складено секретаріатом                                          

          сесії міської ради                   

 

 М. А. Мєркова  

 

 

 Н. О. Начар'ян  

 

 

 Н. І. Тоцька 

 

 

 

 

 

В. о. міського голови      

           

 

 

 

М. В. Романенко 

 


