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«СІЧЕСЛАВНА-2020»
З 18 до 28 вересня в Дніпрі проходить XXVIII фестиваль-конкурс на здобуття найвищої театральної
нагороди Придніпров’я «Січеславна-2020». У ньому беруть участь театри із Запоріжжя, Кривого Рогу,
Павлограда, Кам’янського та Дніпра. В рамках фестивалю авторитетне конкурсне журі перегляне
22 вистави та одну позаконкурсну студентську, і серед конкурсантів вони оберуть переможців у низці
номінацій. «Січеславна-2020» проводиться за підтримки програми Бориса Філатова «Культурна столиця».
– Фестиваль-конкурс «Січеславна-2020» – це гордість Дніпропетровщини. За період його існування показані кращі спектаклі від лідерів театральної галузі. Під час підготовки цьогорічного фестивалю дотримувалися усі карантині заходи, і він
однозначно увійде в історію, – зазначив керівник художньої
ради при міському голові Григорій Гельфер.
Начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Євген Хорошилов зазначив, що провести настільки масштабний фестиваль стало
можливо завдяки підтримці програми Бориса Філатова «Культурна столиця»: «Завдяки цьому учасники отримають фінансову винагороду і також відбудеться яскрава церемонія підбивання підсумків».
Призовий фонд 28-го фестивалю-конкурсу «Січеславна-2020» складає близько 130 тис. грн. Два володарі Гран-прі
отримають по 25 тис. грн. Церемонія нагородження відбудеться 28 вересня о 16.00 у Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі ім. Т.
Шевченка. Переможців оберуть у таких номінаціях: жіноча та
чоловіча ролі другого плану, жіноча та чоловіча ролі, музичне
оформлення (авторське), сценографія, режисерська робота,
хореограф-постановник, Гран-прі «Січеславна-2019» (вистава
для дорослих та вистава для дітей). Крім цього, присуджуватиметься премія «Надія Січеславни» – для дебютних робіт.

ЯКІ ВИДИ ПРОЇЗНИХ КВИТКІВ ДІЮТЬ
В ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТІ МІСТА
У Дніпрі в елетротранспорті діють понад 10 видів проїзних квитків. Це – одноденні, тижневі квитки, а також проїзні на один, два чи три місяці. Вони бувають повної вартості
(громадянські) і пільгові – для студентів, школярів, дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування. За ініціативи
мера Бориса Філатова цього року для школярів Дніпра проїзд
в електротранспорті безкоштовний за наявності учнівського
квитка. Про це під час прямої телефонної лінії 16 вересня повідомив заступник директора КП «Дніпровський електротранспорт» Володимир Сусленков. «Придбати проїзні квитки
можна в такі способи: на диспетчерських станціях комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» (їх 15 у
різних районах міста), у кондуктора та за безготівковим розрахунком за допомогою смартфона через QR-код. Причому
квиток в електронному вигляді купувати дуже вигідно, адже
він діє з часу та дати здійснення покупки і до такої ж дати у наступному місяці. Тобто, якщо квиток придбали 10 вересня, то
діятиме він до 10 жовтня», – зауважив Володимир Сусленков.
Також він додав, що особливою популярністю в мешканців
міста користуються добові квитки. Адреси пунктів продажу, а
також інформація про види та вартість проїзних квитків розміщені на веб-сайті підприємства «Дніпровський електротранспорт» у розділі «Пасажирам».

– Також учасники фестивалю-конкурсу будуть нагороджені спеціальними дипломами та преміями «Найкращий директор», «Пропаганда театрального мистецтва». Окремою премією «Репутація та повага «Таврія» буде відзначено робітників
цехів, саме завдяки яким створюються вистави. Особливою
специфікою фестивалю є те, що журі проводить з учасниками обговорення. Театр отримає три рецензії від членів журі,
які записуються в щоденник «Січеславни». Саме це дає можливість театрам розвиватися професійно, – зазначив голова
Дніпропетровського міжобласного відділення Національної
спілки театральних діячів України Олександр Шароваров.
Голова журі, доктор мистецтвознавства, професор кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського національного університету ім. Івана Франка, головна редакторка
журналу «Просценіум» (Львів) Майя Гарбузюк додала, що для
неї честь вже вшосте бути в журі «Січеславни»: «Я маю театрознавчу заслугу бачити, як розвивається театральне мистецтво Дніпропетровщини. Остаточно висновки я зможу зробити
вже на підбиванні підсумків. Наразі можу сказати, що театри не
сидять на карантині. Для проведення фестивалю виконується
дуже складна робота, яку взяли на себе організатори. У цей період ми розуміємо, наскільки важливим є подібний фестиваль,
і у нього є певні завдання. І основне – комунікативне, бо театр
дає те живе спілкування, яке так необхідне глядачу».

26 та 27 вересня в Дніпрі відбудеться четвертий Всеукраїнський фестиваль блогерів «Дніпровський пост». Участь у заході візьмуть більше півсотні володарів думок з різних інтернет-галузей,
у тому числі популярних соціальних мереж Instagram та TikTok. Дніпряни та гості міста вже традиційно зможуть безкоштовно відвідати три тематичні локації.

БЛОГЕРИ УКРАЇНИ БУДУТЬ ФЕСТИВАЛИТИ У ДНІПРІ

– У Дніпрі відбувається багато
цікавих заходів у рамках програми
«Культурна столиця». Незвична та нешаблонна подія, яка цього року проходитиме вже вчетверте, Всеукраїнський
фестиваль блогерів «Дніпровський
пост» – не виняток. Ми рухаємося вперед, привносимо щороку щось нове:
нові підходи, нові теми, нові учасники
тощо. Запрошуємо містян взяти участь
у фестивалі, – сказав начальник управління культури департаменту гуманітарної політики ДМР Євген Хорошилов.
Цього року під час проведення
«Дніпровського посту» діятимуть певні
карантинні обмеження щодо кількості
людей на локаціях. Тому, для того щоб
стати гостем фестивалю, потрібно попередньо зареєструватися тут.
– Цього року між коронавірусом та
«Культурною столицею» йде серйозна
битва. Ми стикаємося з якимись перешкодами й не стільки із вірусом, скільки з реакцією київської влади. Дніпро
старається не втрачати території, які
були завойовані «Культурною столицею». Тому Всеукраїнський фестиваль
блогерів «Дніпровський пост» проходитиме гідно. Це такий особливий захід,
на якому будуть ті, хто там має бути, –
зазначив керівник художньої ради при
міському голові Григорій Гельфер.
Впродовж фестивалю працюватимуть три майданчики, де учасники
обговорюватимуть різні теми. Перша
локація – Creative States (вул. Барикадна, 16). Резидентами там будуть
представники найбільших IT-компаній.

Заявлена тема – «Бізнес та блогери».
Другою локацією стане сквер «Прибережний». Там своїми надбаннями
ділитимуться лідери сучасних соцмереж Instagram та TikTok. Третій майданчик, присвячений Facebook, буде
розташований в Bubamara Concert
Hall (вул. В. Вернадського, 1-3).
– Я розповім про локацію, якою
опікуюся, – це Facebook. Цього разу не
буде багатолюдних панелей, до яких
звикли гості фестивалю. Буде 8 творчих зустрічей: 4 в суботу та 4 в неділю. Вони проходитимуть в Bubamara
Concert Hall, що на вулиці Вернадського, 1-3. На локації не буде мільйонерів,
таких як в Instagram та TikTok, я маю
на увазі мільйонерів з точки зору кількості фоловерів та підписників. Будуть
багатотисячники, але вони мільйонери
з точки зору нейронів, ІQ, з точки зору
власних поглядів та власних думок.
Це відомі і дуже різні люди. Підкреслю, зустрічі будуть з одним або двома
блогерами, це відповіді на питання,
купа цікавої інформації, в тому числі

інсайдерської, – зауважив позаштатний радник міського голови з питань
культури Євген Гендін.
Цього року вперше за перебігом фестивалю можна буде стежити
онлайн на платформі hover.link.
– Протикарантинні заходи внесуть
деякі зміни в проведення фестивалю.
Наші майданчики цього року не будуть багатолюдними. Ми відкриваємо
попередню реєстрацію, і ті, хто її пройде, зможуть відвідати «Дніпровський
пост», всі інші матимуть змогу стежити
за перебігом подій онлайн. Це, до речі,
нова можливість та нові перспективи
для розвитку фестивалю. Також слід
зазначити, що цього року захід має соціальну та пізнавальну мету. Дуже багато уваги приділятиметься культурному
поводженню в соціальних мережах. Ми
сподіваємося, що за допомогою програми «Культурна столиця» вся Україна отримає певні правила, від яких буде зиск
перш за все підростаючому поколінню,
– підсумував голова «Yuccies» Фундацiї
креативного бiзнесу Руслан Анфiлов.
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Приватне Акціонерне Товариство «Київстар», юридична адреса:
03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, повідомляє про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Спеціалізується на наданні послуг мобільного зв’язку абонентам.
Проммайданчик розташований за адресою: 49050, м. Дніпро, пр..
Гагаріна, 103-А. Обладнання: 7 газових опалювальних котли фірми
FEROLLI та VIESSMAN, 2 дизель– генератора BF V550S, дизельні
електростанції – SDMO V550АS та FG WILSON P350Р1, що працюють на дизельному паливі. Викиди забруднюючих речовин: оксиди
та діоксид азоту –0,436403 т/рік, тверді речовини – 0,00309 т/рік,
діоксид сірки – 0,020781 т/рік, оксид вуглецю – 0,057882 т/рік, метан – 0,008963 т/рік, вуглецю діоксид – 491,888334 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки – 0,00941 т/рік, азоту (1) оксид (N2O) –
0,001311 т/рік, ртуть та її сполуки у перерахунку на ртуть –
0,0000009 т/рік. Максимальний обсяг викидів забруднюючих
речовин складе до 492,5 т/рік.
Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації в Дніпропетровській обласній
державній адміністрації за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 1,
49004. Тел. 056-742-88-59.
39-5

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ!

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОУКР
СІТІГРІН» повідомляє про наміри розробити проект по обгрунтуванню (скороченню) розміру санітарно-захисної зони підприємства по
переробці відходів, що розташоване за адресою: Дніпропетровська
обл., м. Кам’янське, вул. Чайковського, 3, та отримати позитивний
висновок на зменшення СЗЗ до 240 метрів.
Предметом діяльності підприємства є переробка відходів.
В результаті діяльності підприємства по переробці відходів будуть утворюватися наступні види відходів: залишок нелеткий та шлак
від спалювання відходів, одяг зношений чи зіпсований, взуття зношене чи зіпсоване, відходи комунальні змішані, у т.ч. сміття з урн.
У викидах об’єкту будуть присутні наступні забруднюючі
речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок
(мікро-частинки та волокна), оксиди азоту (у перерахунку на діоксид
азоту [NO + NO2]), оксид вуглецю, діоксид вуглецю, метан, НМЛОС,
ванадій та його сполуки, діоксид сірки, азоту(І)оксид, сажа, свинець
та його сполуки, вуглеводні граничні, бенз(а)пірен, водню хлорид,
кадмій та його сполуки, ртуть та її сполуки, гексахлорбензол, хлор
та його сполуки. Потужність викиду по підприємству становить
14,377 т/рік (без врахування парникових газів).
Джерелами шуму об’єкту є двигуни автомобілів та шум від обладнання (роторна піч, піролізні печі, грохот).
Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації до Дніпропетровської обласної державної адміністрації, яка знаходиться за адресою:
м. Дніпро, пр. О. Поля, 1, тел. (056) 742-82-92, або Кам’янської
міської ради, яка знаходиться за адресою: м. Кам’янське, майдан
П.Калнишевського, 2, тел. (0569) 56-05-80.
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ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДПОВІДНО ДО СТ. 10 ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО СЛУЖБУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад департаменту
по роботі з активами Дніпровської міської ради:
■ Головного спеціаліста відділу з питань оренди
земельних ділянок комунальної власності управління
земельних відносин;
■ Головного спеціаліста відділу інформації та моніторингу земель управління земельних відносин – 2 од.;
■ Головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку
та господарської діяльності;
■ Головного спеціаліста відділу діловодства та архівної
роботи;
■ Головного спеціаліста сектору Адресного плану міста
відділу Служби містобудівного кадастру головного архітектурнопланувального управління;
■ Спеціаліста І категорії сектору забезпечення діяльності головного архітектора міста відділу роботи
із зверненнями головного архітектурнопланувального
управління;
ВИМОГИ ДО КОНКУРСАНТІВ:
● вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
● вільне володіння державною мовою;
● без вимог до стажу роботи;
● знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.
ОСОБИ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ
У КОНКУРСІ, ПОДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ:
● заяву на участь у конкурсі;
● заповнену особову картку (форма П-2 ДС)з відповідними додатками;
● дві фотокартки розміром 4х6 см;
● копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового
ступеня;
● копію документа, який посвідчує особу;
● копію військового квитка (для військовозобов’язаних);
● декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» за
2019 рік.
● письмову згоду на обробку персональних даних.
Документи приймаються протягом тридцяти календарних днів від дня опублікування оголошення за
адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 75-А, кімн. 46,
довідки по тел. 744-61-22.
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РІШЕННЯ
СОБОРНОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ
27.08.2020 ДНІПРІ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

ІНФОРМАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕПАРТАМЕНТУ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

№ 272

ПРО ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ СОБОРНОГО
РАЙОНУ У МІСТІ ДНІПРІ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ

Керуючись статтею 41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтею 80 Бюджетного кодексу
України, Соборна районна у місті Дніпрі рада
ВИРІШУЄ:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Соборного району
у місті Дніпрі за І півріччя 2020 року:
● по доходах у сумі 11 248 543 грн, з них по загальному фонду – 11 143
765 грн та по спеціальному фонду – 104 778 грн згідно з додатком 1;
● по видатках у сумі 10 465 435 грн, з них по загальному фонду –
10 394 960 грн, по спеціальному фонду – 70 475 грн згідно з додатком 2.
2. Затвердити перевищення доходів над видатками у сумі 783 108 грн, з
них по загальному фонду – 748 805 грн, по спеціальному фонду – 34 303 грн.
Голова ради А.С. ТІМАРЄВ.
39-3

ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО УКЛАДАННЯ
БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ ДОГОВОРУ
НА ПРАВО ОРЕНДИ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОГО
МАЙНА, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КОМУНАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА

ОГОЛОШЕННЯ
Прийнято рішення від 03.09.2020 № 1-ПДТ/20 укласти договір оренди без проведення аукціону з структурним підрозділом Східного міжрегіонального департаменту підприємства Національної служби здоров’я України (Перелік другого типу), за адресою: м. Дніпро, вул. Столярова, 12, нежитлові
приміщення, 2-й поверх, загальною площею 171,6 кв.м.
39-1

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПОЧАТОК
ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ
З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
2020555744

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

Повідомляємо про початок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення,
збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Розміщення
асфальтозмішувальної
установки
Теltomat-120 та бітумно-емульсійної установки УВБ-2.
Планується встановлення технологічного обладнання, що
забезпечить випуск продукції на рівні 400 т/зміну. Річна
виробнича потужність складатиме 50000 т/рік асфальтобетонної суміші та 150 т/рік водно-бітумної емульсії.
Планованою діяльністю ТОВ «АСФАЛЬТ-ДНІПРО» передбачено виробництво асфальтобетонної суміші на основі застосування високопродуктивної технологічної установка Теltomat - 120 (Німецького виробництва) та виробництво
водно-бітумної емульсії на основі застосування високопродуктивної установки періодичної дії УВБ-2 (виробництва
Україна)
Місцем провадження планованої діяльності визначено
ділянку загальною площею 1,86 га за адресою м. Дніпро,
проспект Богдана Хмельницького, 139-М, що знаходиться
в користуванні ТОВ «АТП-ДНІПРО» на підставі договору
оренди землі НОК 891822 від 21.02.2020 р. кадастровий
номер 1210100000:02:112:0337 .
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо),
місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСФАЛЬТДНІПРО»
ЄДРПОУ 41181973
(повне найменування юридичної особи, код згідно з
ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідному контролюючому органу і
мають відмітку у паспорті),
49033, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 139 М , e-mail: tov.
asfalt@gmail.com тел. +380672929823 .
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення
громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації; поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000,
e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, тел.+38 096 512 9424
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати
оцінки впливу на довкілля
Сертифікат відповідності закінченого будівництвом
об’єкта (ст. 7 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») та Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (ст.
11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря),
що видаються Державною архітектурно-будівельною інспекцією України і Департаментом екології та природних
ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його
видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських
слухань
Тривалість громадського обговорення становить
25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих
днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та
іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки
впливу на довкілля.

ДОДАТОК 3

до Порядку передачі документації для надання
висновку з оцінки впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на довкілля
________________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами
ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

Протягом усього строку громадського обговорення
громадськість має право подавати будь-які зауваження
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі
(у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських
слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку,
не розглядаються.
Громадські слухання (перші) не проводяться у зв’язку із прийняттям Закону України № 733-ІХ від 18.06.2020,
за якими внесено зміни до Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля», зокрема частина 21 статті 17 передбачає, що тимчасово, на період дії та в межах території
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України,
з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину,
громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій
(у тому числі в електронному вигляді), про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське
обговорення. У цей період громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, не проводяться і на дати,
що припадають на цей період, не призначаються. Заплановані громадські слухання, дата проведення яких припадає на цей період, вважаються такими, що не відбулися,
і повторно не проводяться.
Враховуючи вищезазначене, зауваження і пропозиції
(у тому числі в електронному вигляді) необхідно направляти на електронну пошту: ecology@adm.dp.gov.ua.
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту
з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації
щодо планованої діяльності
Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації; поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000,
e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, тел.+38 096 512 9424
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження
і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації; поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000,
e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, тел.+38 096 512 9424 .
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці
другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
з додатками на 413 аркушах
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) (зазначити іншу
екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також
час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
АБК ТОВ «АСФАЛЬТ-ДНІПРО» за адресою: м. Дніпро,
проспект Б. Хмельницького, 139-М; контактна особа –
Осадчук Геннадій Петрович, тел. +380960414937
49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця
Михайла Грушевського, 70, Шевченківська районна у місті
Дніпрі рада, Загальний відділ та по роботі зі зверненнями
громадян, тел.: (056) 376-20-57
Дата: 25.09.2020
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої
громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа) 397
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ДП «СЕТАМ» ОГОЛОШУЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ З ПРОДАЖУ ПРЕДМЕТУ ІПОТЕКИ
1. Житл. буд., з/п 145,1 кв.м, за адресою: Дніпропетровська обл., Апостолівський
р-н, м. Апостолове, вул. Б. Хмельницького, 100-А. Дата торгів: 15.10.2020 09:00 год.
Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №443274 (уцінено лот № 436087);
2. Зем. діл., з/п 1,00 га, к.н. 1223285500:01:330:1173, за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, Піщанська с/р. Дата торгів: 15.10.2020 09:00
год. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №443275 (уцінено лот № 436133);
3. Житл. буд. з госп. буд. з/п 164.7 кв.м, за адресою: Дніпропетровська обл., Покровський р-н, смт Покровське, пров. Заливний, 38-а. Дата торгів: 15.10.2020 09:00
год. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №443278 (уцінено лот № 433131);
4. 2-кім. квартира з/п 40,9 кв.м, за адресом: м. Дніпро, вул. В. Антоновича
(Свердлова), №39 кв.15. Дата торгів: 15.10.2020 09:00 год. Дод. інформація:
https://setam.net.ua. Лот №443383 (уцінено лот № 436414);
5. 3-кім. квартира, з/п 59,8 кв.м, за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Марганець, квартал Ювілейний, №7, кв. 48. Дата торгів: 15.10.2020 09:00 год.
Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №443382 (уцінено лот № 436272);
6. Нежитл. окремо розташ. буд. літ. Л-1 з/п 254,1 кв.м, за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, 1г/7. Дата торгів: 15.10.2020 09:00 год. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №443381
(уцінено лот № 436296);
7. Нежитл. окремо розташ. буд. літ. М-1 з/п 258,7 кв.м, за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, 1г/6. Дата торгів: 15.10.2020 09:00 год. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №443380
(уцінено лот № 436295);
8. Нежитл. буд. магаз., з/п 379.9 кв.м, за адресою: Дніпропетровська обл.,
смт Васильківка, вул. Щорса, 135. Дата торгів: 15.10.2020 09:00 год. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №443379 (уцінено лот № 436284);
9. Нежитл. буд. (молокопункт) з/п 210,3 кв.м, за адресою: Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, с. Лобойківка, вул. Шевченка, 98Б. Дата торгів:
15.10.2020 09:00 год. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №443377
(уцінено лот № 431647);
10. 1-кім. квартира посімейного, спільного заселення, з/п 30,3 кв.м, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 28 кв.118. Дата торгів: 15.10.2020 09:00 год. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №442053;
11. 3-кім. квартира з/п 55,6 кв.м, за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 21,
кв. 11. Дата торгів: 15.10.2020 09:00 год. Дод. інформація: https://setam.net.ua.
Лот №443375;
12. Житл. буд. з/п 49,4 кв.м, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Виборзька, 44. Дата торгів: 15.10.2020 09:00 год. Дод. інформація:
https://setam.net.ua. Лот №443477 (уцінено лот № 437412);

13. Нежитл. прим., з/п 906,2 кв.м, за адресою: м. Дніпро, вул. Коксова, 10.
Дата торгів: 15.10.2020 09:00 год. Дод. інформація: https://setam.net.ua.
Лот №443498 (уцінено лот № 436809);
14. Буд. та споруди, з/п 2836,4 кв.м, за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, 34. Дата торгів: 15.10.2020 09:00 год. Дод. інформація: https://setam.net.
ua. Лот №443318 (уцінено лот № 436101);
15. 1-кім. квартира з/п 30,3 кв.м, за адресою: м. Дніпро, вул. Кутузова, 2-А,
кв. 56. Дата торгів: 16.10.2020 09:00 год. Дод. інформація: https://setam.net.ua.
Лот №443744;
16. Магазин прод. товар., вбуд. прим. №38, з/п 56,2 кв.м, за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, бульв. Будівельників, 28, прим. №38.
Дата торгів: 19.10.2020 09:00 год. Дод. інформація: https://setam.net.ua.
Лот №443807 (уцінено лот № 437162);
17. Домоволодіння (житл. буд. з/п 133.4 кв.м, житл. пл. 82.4 кв.м з госп.
буд. та споруд. на зем. діл.) за адресою: Дніпропетровська обл., м. Марганець,
пров. Зелений, 1-А. Дата торгів: 19.10.2020 09:00 год. Дод. інформація:
https://setam.net.ua. Лот №441949;
18. 55/100 6-кім. квартири з/п 101,3 кв.м, за адресою: Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг, пр. Седнєва, 19, кв. 138-143. Дата торгів: 19.10.2020 09:00
год. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №443738;
19. Домоволодіння: житл. буд. літ. Е-2, з/п 82,2 кв.м., з госп. буд. та
споруд., зем. діл. пл. 0,0610 га, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Богуна, 32. Дата торгів: 19.10.2020 09:00 год. Дод. інформація:
https://setam.net.ua. Лот №443881;
20. Житл. буд. з/п 123,2 кв.м з госп. буд. та споруд. за адресою: м. Дніпро, вул. Нарвська, 108. Дата торгів: 19.10.2020 09:00 год. Дод. інформація:
https://setam.net.ua. Лот №443868;
21. Домоволодіння з/п 90.7 кв.м, та зем. діл. к.н. 1220755400:13:002:0008,
пл. 0.2548 га, к.н. 1220755400:13:002:0007 пл. 0.2500 га, за адресою: Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, с. Рубанівське, вул. Центральна,
26. Дата торгів: 19.10.2020 09:00 год. Дод. інформація: https://setam.net.ua.
Лот №443950 (уцінено лот № 436813);
22. Комплекс буд., з/п 1772,2 кв.м, за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське, вул. Горобця С.Х., 1б. Дата торгів: 19.10.2020 09:00 год. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №443953 (уцінено лот № 437411);
23. Домоволодіння: Житл. буд. з/п 70,3 кв.м з госп. буд. та споруд. та зем.
діл. пл. 0,06 га, КН: 1211000000:04:218:0010, за адресою: Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг, пров. Алексєєва, 72. Дата торгів: 19.10.2020 09:00 год.
Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №443954 (уцінено лот № 437413).394

ГОЛОСУЄМО ЗА БЮДЖЕТ УЧАСТІ

З 16 вересня розпочалося голосування за громадські проєкти п’ятого етапу «Бюджету участі». Зауважимо, що голосування триватиме по 6 жовтня. Проєкти-переможці будуть реалізовані в 2021 році. На це передбачено 41 млн грн.

ДЕРЕВА ДЛЯ МІСТА
ЯК У ДНІПРІ ПРОХОДИТИМЕ ОЗЕЛЕНЕННЯ

З 10 жовтня в Дніпрі буде оголошено місячник
озеленення міста. У ньому візьмуть участь комунальні підприємства, підпорядковані міській
раді. Про це повідомив під час пресконференції
16 вересня директор департаменту екологічної
політики ДМР Олег Семенко.
– Згідно із програмою озеленення міста Дніпра, у рамках
заходів із зачистки територій комунальних закладів міста,
а також шкіл і медичних закладів від рослин, які насіялися
самі, ми прийняли рішення розширити площу для озеленення шляхом пересадки самозасівів на вільні території. Тобто
дерева та кущі, які скажімо, захаращують майданчики, потрібно не зрізати та спалювати, а викопувати і пересаджувати туди, де, навпаки, не вистачає рослинності. Таким чином
ми і вичистимо території, і засадимо цим посадковим матеріалом голі ділянки міста, – розповів директор департаменту
екологічної політики ДМР Олег Семенко.
Він також додав, що підтримати цю ініціативу закликають
всіх без винятку мешканців міста. Кожен на своєму подвір’ї
біля будинків може викопати саджанці в місцях, де їх найбільше виросло, та висадити нове дерево, яке буде прикрашати собою місто.
– Дії, які направлені на озеленення, мають бути завжди під наглядом влади. Власне, це і відбувається в рамках
цієї програми. Підкреслюю, що такі заходи проводяться не
спонтанно. У нашому місті це відбувається згідно з прийнятими в минулому році «Правилами поводження із зеленими
насадженнями міста Дніпра». Одними з принципів цього документа є пріоритетне використання аборигенних видів дерев та кущів, а також поступове збільшення площі зелених
насаджень у місті. Тож такий захід – два в одному – коли ми
будемо викопувати рослини, що насіялися самі, з тих місць,
де їх надто багато, та заповнювати ними порожні простори
в місті, є дуже екологічним. До того ж це добре ще й тому,
що на саджанці не доведеться витрачати бюджетні кошти,
– зауважив еколог, доктор біологічних наук Олексій Міхєєв.
Також він додав, що найкращий час для пересаджування
рослин – друга декада жовтня. Саме тоді і відбуватиметься
ряд заходів з озеленення міста.
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– Кошти будуть розподілені в пропорції по 30% на освітні та гуманітарні проєкти та 40% на муніципальні. А саме, по 12, 3 млн грн буде
витрачено на реалізацію гуманітарних та освітніх проєктів, а на муніципальні 16,4 млн грн. Загалом подано 543 проєкти, які оцінювалися виконавчими органами та допускалися на голосування експертної комісії, до
складу якої входять громадські активісти. За результатами відбору до
голосування надійшло 506 проєктів. Після оголошення цих результатів,
автори двох проєктів виявили бажання об’єднатися. Тож цьогоріч на голосуванні у нас 505 проєктів. Зауважимо, що недопущені до голосування лише 7% проєктів, що є найнижчим відсотком у країні. Загалом ми
очікуємо до 125 проєктів переможців, – розповіла директорка департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради Юлія Павлюк.
Зауважимо, що голосування відбувається за тими ж правилами,
що і раніше. Кожен дніпрянин має можливість віддати шість голосів за
цікаві проєкти. Зробити це можна в електронному вигляді на платформі «Громадський проєкт» та у банківських терміналах ПриватБанку.
Зокрема, з 2020 року з’являється додаткова можливість голосування
за допомогою чат-боту ПриватБанку у Viber та Telegram.
Юлія Павлюк також додала, що дніпряни стали більш активними,
й щохвилини 5 – 10 осіб голосують.
Що стосується авторів громадських проєктів, то для них буде проведено цикл занять «Школи автора». Зокрема, вони дізнаються про
правила голосування, способи промоції свого проєкту, організації роботи команди та інше. Тренінги будуть проводитись переважно онлайн.
Для інформування громадян щодо новин «Бюджету участі» в Дніпрі, у тому числі стосовно проведення інформаційних заходів для авторів, працює профільна група в соціальній мережі Facebook, також
всі новини розміщуються на платформі «Громадський проєкт».

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
МЕДИЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

У Дніпрі забезпечення закладів загальної середньої освіти
медичними працівниками здійснюється за ліцензією. Станом на 14 вересня 2020 року її отримали 142 школи зі 154.

– За наказом Міністерства освіти та науки в школах мають бути
медичні працівники, але для того щоб це реалізувати, існують деякі
нюанси. Так, школи спочатку мають отримати ліцензію на медичну
практику. Зазначу, що до 1 січня 2019 року в закладах середньої освіти були медичні працівники, які перебували в штаті наших Центрів
первинної медико-санітарної допомоги й отримували зарплату із міського бюджету. Після початку нової медичної реформи первинної ланки ситуація змінилася. У закладах середньої освіти у штатному розкладі були відсутні посади медичних працівників. Так, фахівці Центрів
первинної медико-санітарної допомоги міста надавали тільки первинну медичну допомогу, – розповів заступник міського голови, директор
департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради
Андрій Бабський.
Окрім цього, у закладах загальної середньої освіти, які отримали
ліцензію, не вистачає медичних працівників. У 38 школах міста досі
існує 40 вакантних посад, з них 33 – медичні сестри та сім лікарів-педіатрів. Зазначимо, що 116 шкіл повністю забезпечені медичними працівниками та фінансуються коштом міського бюджету.
– Наразі адміністрації шкіл шукають охочих влаштуватися на вакантні посади медичних працівників. Запрошуємо людей з медичною
освітою та правом на ведення практики. Для цього переглядайте сайт
управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради і звертайтеся до адміністрації шкіл для працевлаштування, – додав Андрій Бабський.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

До уваги жителів м. Дніпро!

ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» має намір отримати дозвіл
на викиди забруднюючих речовин від стаціонарного устаткування розташованого за адресою: 49000,
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Казакевича,
буд.5 (магазин №2).
На території підприємства розташоване виробниче приміщення в якому відбувається випічка хлібобулочних виробів з заморожених напівфабрикатів.
Під час роботи обладнання в атмосферне повітря викидаються забруднюючі речовини: кислота оцтова –
0,027 т/рік, ацетальдегід – 0,002 т/рік; спирт етиловий
– 0,096 т/рік. Викиди забруднюючих речовин відповідають проектним показникам і вимогам природоохоронного законодавства.
З питаннями та побажаннями, по намірам
ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» отримати дозвіл на викиди можна звертатися в Дніпропетровську обласну Державну
адміністрацію за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 1,
тел. 0-800-505-600.
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

До уваги жителів м. Дніпро!

ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» має намір отримати дозвіл
на викиди забруднюючих речовин від стаціонарного
устаткування розташованого за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Метробудівська,
12 прим. 296 (магазин №4).
На території підприємства розташоване виробниче приміщення в якому відбувається випічка хлібобулочних виробів з заморожених напівфабрикатів.
Під час роботи обладнання в атмосферне повітря викидаються забруднюючі речовини: кислота оцтова –
0,027 т/рік, ацетальдегід – 0,002 т/рік; спирт етиловий
– 0,096 т/рік. Викиди забруднюючих речовин відповідають проектним показникам і вимогам природоохоронного законодавства.
З питаннями та побажаннями, по намірам ТОВ
«АТБ-МАРКЕТ» отримати дозвіл на викиди можна
звертатися в Дніпропетровську обласну Державну
адміністрацію за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 1,
тел. 0-800-505-600.
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

До уваги жителів м. Дніпро!

ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» має намір отримати дозвіл
на викиди забруднюючих речовин від стаціонарного
устаткування розташованого за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Олександра
Поля, 7 (магазин №10).
На території підприємства розташоване виробниче приміщення в якому відбувається випічка хлібобулочних виробів з заморожених напівфабрикатів.
Під час роботи обладнання в атмосферне повітря викидаються забруднюючі речовини: кислота оцтова –
0,027 т/рік, ацетальдегід – 0,002 т/рік; спирт етиловий
– 0,096 т/рік. Викиди забруднюючих речовин відповідають проектним показникам і вимогам природоохоронного законодавства.
З питаннями та побажаннями, по намірам ТОВ
«АТБ-МАРКЕТ» отримати дозвіл на викиди можна
звертатися в Дніпропетровську обласну Державну
адміністрацію за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 1,
тел. 0-800-505-600.
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

До уваги жителів м. Дніпро!

ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» має намір отримати дозвіл
на викиди забруднюючих речовин від стаціонарного устаткування розташованого за адресою: 49000,
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, бул. Слави,17А/20
(магазин №11).
На території підприємства розташоване виробниче приміщення в якому відбувається випічка хлібобулочних виробів з заморожених напівфабрикатів.
Під час роботи обладнання в атмосферне повітря викидаються забруднюючі речовини: кислота оцтова –
0,027 т/рік, ацетальдегід – 0,002 т/рік; спирт етиловий
– 0,096 т/рік. Викиди забруднюючих речовин відповідають проектним показникам і вимогам природоохоронного законодавства.
З питаннями та побажаннями, по намірам ТОВ
«АТБ-МАРКЕТ» отримати дозвіл на викиди можна
звертатися в Дніпропетровську обласну Державну
адміністрацію за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 1,
тел. 0-800-505-600.
39-11

ДНІПРОВСЬКІ СПОРТСМЕНИ – ВОЛОДАРІ
ОДРАЗУ ДВОХ КУБКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ЮНАЦЬКОЇ БАСКЕТБОЛЬНОЇ ЛІГИ

З 18 по 20 вересня в Києві та Одесі відбувся розіграш Кубка всеукраїнської юнацької баскетбольної
ліги. Команда хлопців 2004 р. н. та дівчат 2006 р. н.
КПНЗ «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна
школа олімпійського резерву № 5 ім. ЗТУ М. І. Говорунова» ДМР стали володарями 2 кубків всеукраїнської
юнацької баскетбольної ліги. Хлопці 2004 р.н. під керівництвом Олександра Мунтяна і Євгена Черепанова виграли всі три матчі проти КСЛІ (81:68), КСЛІ-2
(96:65) та СДЮСШОР-16 (67:59) та стали володарями
трофею. Дівчата 2006 р.н. під керівництвом Олександра Чередниченка виграли у ВЕНЕТО-Черкаси-2006
(73:49) та ОСДЮСШОР-2006 (54:39), поступившись
СДЮСШОР ім. Литвака (62:63), але за додатковими
показниками наша команда виграла турнір. Вітаємо
спортсменів та тренерів з гарними результатами!
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

від 14.09.2020

№1100

ПРО СТВОРЕННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ
ЗООЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРИ МІСЬКОМУ ГОЛОВІ

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування
в Україні», на підставі листа департаменту благоустрою
та інфраструктури ДМР від 25.08.2020 вх. № 8/4392, з метою сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації політики в галузі захисту тварин міста Дніпра та
забезпечення взаємодії зоозахисників та зооволонтерів міста Дніпра з органами місцевого самоврядування.

ДОДАТОК
до розпорядження
міського голови
від 14.09.2020 №1100
ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КООРДИНАЦІЙНОЇ
РАДИ ЗООЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
ПРИ МІСЬКОМУ ГОЛОВІ
Анастасюк Олена Анатоліївна – незалежний волонтер
(за погодженням)
Балашова Ганна Валентинівна – незалежний волонтер
(за погодженням)
Болоховець Марина Олександрівна – ГО «ДОЗТ «ДРУГ»
(за погодженням)
Бразалук Світлана Сергіївна – незалежний волонтер
(за погодженням)
вон Дорн Локі Джей Алістер – незалежний волонтер
(за погодженням)
Воробйова Аліна Михайлівна – незалежний волонтер
(за погодженням)
Воронцова Ольга Олександрівна – незалежний волонтер
(за погодженням)
Гарманов Максим Петрович – незалежний волонтер
(за погодженням)
Гец
Олег
Юрійович
–
незалежний
волонтер
(за погодженням)
Горашко Сергій Анатолійович – незалежний волонтер
(за погодженням)
Грищук Дар’я Денисівна – ГО «ТДК «ПЕГАС» (за погодженням)
Гура Тетяна Миколаївна – незалежний волонтер (за погодженням)
Заєва Тетяна Сергіївна – ГО «УД» (за погодженням)
Зінченко Дмитро Андрійович – незалежний волонтер
(за погодженням)
Єлісєєва Марина Олександрівна – ГО «ДОЗТ «ДРУГ»
(за погодженням)
Іванова Юлія Володимирівна – незалежний волонтер
(за погодженням)
Карнович Людмила Іванівна – ГО «ДОЗТ «ДРУГ»
(за погодженням)
Коваленко Юлія Олегівна – незалежний волонтер
(за погодженням)
Ковтун Інна Григорівна – БО «БФ «МИ ЗА ПРАВО
НА ЖИТТЯ» (за погодженням)
Комісаренко Ірина Дмитрівна – незалежний волонтер
(за погодженням)
Литвин Олена Олександрівна – незалежний волонтер
(за погодженням)
Майдик Людмила Павлівна – незалежний волонтер
(за погодженням)
Нечипорук Віталій Борисович – незалежний волонтер
(за погодженням)
Приходько Катерина Вадимівна – незалежний волонтер
(за погодженням)
Пугач Ірина Семенівна – незалежний волонтер (за погодженням)
Романова Світлана Іванівна – незалежний волонтер
(за погодженням)
Русіна Олена Олегівна – ГО «ТДК «ПЕГАС» (за погодженням)
Семехіна Оксана Олександрівна – БО «ФПЖ» (за погодженням)
Ситенко Ірина Анатоліївна – незалежний волонтер
(за погодженням)
Уманчик Ольга Валентинівна – БО «БФ«МИ ЗА ПРАВО
НА ЖИТТЯ» (за погодженням)
Хвостенко Ігор Анатолійович – БО «ФПЖ» (за погодженням)
Шевцова Поліна Олегівна – незалежний волонтер
(за погодженням)
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради М. О. ЛИСЕНКО.

1. Створити Координаційну раду зоозахисних організацій при міському голові у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Координаційну раду зоозахисних організацій при міському голові (додається).
3. Виконавчим органам ДМР забезпечити організацію
роботи Координаційної ради зоозахисних організацій (п. 1
цього розпорядження).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директора департаменту благоустрою
та інфраструктури ДМР.
Міський голова
Б. А. ФІЛАТОВ.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КООРДИНАЦІЙНУ РАДУ
ЗООЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРИ МІСЬКОМУ ГОЛОВІ
1. Загальні положення
1.1. Координаційна рада зоозахисних організацій при міському голові (далі – Рада) є колегіальним дорадчим органом,
що створений для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації політики в галузі захисту тварин міста Дніпра,
забезпечення взаємодії зоозахисників та зооволонтерів міста
Дніпра з органами місцевого самоврядування міста Дніпра.
1.2. Рада є добровільним об’єднанням фізичних осіб (зоозахисників та зооволонтерів міста Дніпра), створеним на підставі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та
завдань, передбачених цим Положенням.
Склад Ради визначається розпорядженням міського голови за поданням профільного заступника міського голови за
результатами засідання організаційного комітету створення
координаційної ради.
1.3. Рада діє на підставі законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кримінальним кодексом України, Цивільним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами України, актами міської ради та її виконавчих
органів з питань захисту тварин, цим Положенням.
1.4. Правовою основою діяльності Ради є це Положення, правила та рішення загального характеру, які приймаються членами
Ради в межах їх повноважень та є обов’язковими для всіх її членів.
1.5. Діяльність Ради базується на принципах рівноправності,
самоуправління, відкритості, прозорості, добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед
законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників),
прозорості, відкритості та публічності, вивченні та врахуванні
суспільної думки та здійснюється на громадських засадах.
1.6. Рада виконує функції погоджувального, координаційного та консультативного органу.
1.7. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.
1.8. Діяльність Ради має суспільний характер, що проявляється в її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
радами різних форм власності, встановленні партнерських
відносин з іншими громадськими радами, рухами, фондами,
зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами
України, іноземцями та/або особами без громадянства.
1.9. Рада створюється на необмежений строк діяльності.
2. Завдання та зміст роботи Ради.
2.1. Основною метою діяльності Ради є захист та допомога безпритульним та диким тваринам, птахам та іншим представникам фауни, постраждалим від жорстокого поводження
та впливу людини, сприяння гуманізації українського суспільства та популяризація дбайливого ставлення до тваринного
світу та природних ресурсів.
2.2. Завданнями Ради в межах, що не суперечать законодавству України, є:
2.2.1. Сприяння формуванню та реалізації державної політики, підтримка громадських ініціатив у сфері захисту тварин від жорстокого поводження та гуманізації суспільства.
2.2.2. Сприяння реалізації державних, регіональних і місцевих програм, спрямованих на впровадження гуманного поводження з тваринами, у тому числі регулювання чисельності
домашніх тварин гуманними методами.
2.2.3. Сприяння створенню у місті Дінпрі волонтерських
організацій допомоги тваринам.
2.2.4. Підтримка неприбуткових організацій та установ у сфері
захисту тварин, у тому числі притулків для тварин міста Дніпра.
2.2.5. Підтримка та допомога волонтерам міста Дніпра, які
допомагають безпритульним тваринам.
2.2.6. Участь, у порядку, визначеному законодавством
України, у розробленні проектів нормативно-правових актів,
які приймаються органами місцевого самоврядування міста
Дніпра та стосуються сфери захисту безпритульних тварин
від жорстокого поводження.
2.2.7. Сприяння захисту тварин від жорстокого поводження, незалежно від того, чи є вони власністю громадян, установ, організацій, чи вони вільні (безпритульні).
2.2.8. Участь у виявленні та наданні допомоги тваринам,
які її потребують, незалежно від того, чиєю власністю вони є, у
тому числі безпритульним тваринам, тваринам, які загубилися або втратили з будь-яких причин власника, а також таким,
які знаходяться в екстремальних умовах.
2.2.9. Інформаційно-просвітницька робота серед усіх
верств населення, спрямована на виховання гуманного та
етичного ставлення до всього живого, а також необхідності
охорони навколишнього природного середовища.
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2.2.10. Здійснення заходів та акцій, реалізація проектів,
спрямованих на захист тварин від жорстокого поводження.
2.2.11. Розробка та реалізація власних та спільних з іншими структурами та організаціями програм захисту тварин від
жорстокого поводження (зокрема, у сфері поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності гуманними
методами), а також програм виховання етичного ставлення до
всього живого для всіх верств населення.
2.2.12. Здійснення громадського контролю у сфері захисту
тварин від жорстокого поводження (в тому числі щодо поводження з безпритульними тваринами).
2.2.13. Захист своїх законних інтересів, а також інтересів
своїх членів в органах, установах, організаціях, підприємствах
всіх форм власності, та в судових органах всіх рівнів.
2.2.14. Боротьба з розведенням та реалізацією тварин,
які не мають племінної цінності, та особами, які порушують
порядок розведення та реалізації тварин, визначений чинним
законодавством України і Правилами утримання тварин у домашніх умовах та поводження з домашніми тваринами на території міста Дніпра.
2.2.15. Боротьба з особами, які масово збирають та/або приймають оплатно та/або безоплатно приплід домашніх тварин у
населення з метою їх подальшого продажу (реалізації) та/або
прилаштування та отримання прибутку, а у випадку неможливості прилаштування та/або продажу (реалізації) – знищують.
Боротьба з особами, які жебракують з використанням тварин.
2.3. Для досягнення своєї мети та виконання пов’язаних з
цим завдань Рада має право в межах, що не суперечать законодавству України:
2.3.1. Представляти і захищати свої законні інтереси та
законні інтереси членів Ради в будь-яких органах державної
влади, у тому числі судах, правоохоронних органах, в органах
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та
організаціях усіх форм власності та підпорядкування.
2.3.2. Звертатися до органів державної влади всіх рівнів,
а також органів місцевого самоврядування для одержання інформації та фінансової підтримки в разі необхідності.
2.3.3. Вести пропаганду щодо гуманних методів регулювання чисельності домашніх тварин, а також підтримки притулків для тварин у місті Дніпрі.
2.3.4. Самостійно планувати свою діяльність і визначати
форми, об’єкти, суб’єкти та обсяги допомоги.
2.3.5. Брати участь, у порядку, визначеному законодавством України, у розробленні проектів нормативно-правових
актів (подавати пропозиції та проекти документів, які видаються органами місцевого самоврядування і стосуються сфери
діяльності Ради та питань у сфері поводження з тваринами.
2.3.6. Ставити перед відповідними органами державної
влади в разі виявлення фактів жорстокого поводження з тваринами питання про конфіскацію тварин та відповідальність
осіб, які їх утримують, відповідно до чинного законодавства
України.
2.3.7. Поширювати інформацію, пропагувати мету та
основні завдання Ради, у тому числі через засоби масової
інформації.
2.3.8. Організовувати публічні заходи для обговорення
актуальних питань щодо захисту і допомоги безпритульним
тваринам та гуманних методів регулювання чисельності домашніх тварин.
2.3.9. Готувати та оприлюднювати щорічний звіт про свою
діяльність.
2.3.10. Отримувати від виконавчих органів міської ради інформацію, необхідну для організації діяльності Ради.
2.3.11. Проводити слухання з суспільно важливих проблем
у сфері захисту та охорони тварин.
2.3.12. Користуватися іншими правами, передбаченими
чинним законодавством України.
3. Права та відповідальність Ради
3.1. Членство в Раді є добровільним та індивідуальним.
3.2. Членами Ради можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні
на законних підставах, досягли 14 років і визнають Положення
про Раду та сприяють діяльності, яка спрямована на досягнення мети та завдань Ради.
3.3. Ніхто не може бути примушений до вступу в Раду.
Належність чи неналежність до Ради не може бути підставою
для обмеження прав і свобод будь-якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг
та переваг.
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5.7. У разі необхідності за рішенням голови Ради або
3.4. Прийом у члени Ради здійснюється на підставі письмової заяви фізичної особи за рішенням загальних зборів на вимогу членів Ради, які в сукупності мають 10 % гочленів Ради простою більшістю голосів, яке приймаєть- лосів, можуть бути скликані позачергові загальні збори
ся на найближчому засіданні членів Ради. Загальні збо- Ради.
5.8. Кожен член Ради має один голос. Рішення з будь-яких
ри Ради мають право відмовити у прийнятті особи в члени
Ради. У разі якщо Рада прийняла рішення щодо включення питань приймаються загальними зборами Ради шляхом голофізичної особи до персонального складу Ради, профіль- сування або письмового опитування.
5.9. Про скликання загальних зборів Ради її члени повіний заступник міського голови надає письмове звернення до міського голови про внесення змін до персональ- домляються телефоном, поштою (в тому числі електронною)
ного складу Ради зоозахисних організацій при міському чи іншими засобами зв’язку.
5.10. До виключної компетенції загальних зборів Ради наголові.
3.5. Усі члени членів Ради є рівними в реалізації своїх прав лежать такі питання:
5.10.1. Затвердження регламентів, порядку, правил та інта обов’язків.
ших необхідних документів для роботи Ради та голови Ради.
3.6. Члени Ради мають право:
5.10.2. Визначення основних напрямів діяльності Ради в
3.6.1. Брати участь у всіх заходах, які проводяться Радою.
усіх сферах її діяльності, затвердження її планів та звітів про
3.6.2. Одержувати інформацію з питань діяльності Ради.
3.6.3. Звертатися до інших членів Ради за допомогою їх виконання.
5.10.3. Прийняття рішення про реорганізацію та припиненщодо захисту своїх прав та законних інтересів.
3.6.4. Вільно відстоювати та пропагувати ідеї та пропозиції ня діяльності (саморозпуск) Ради.
5.10.4. Обрання та відкликання голови Ради.
з питань, які обговорюються у Раді до прийняття рішень з цих
5.10.5. Виключення члена Ради.
питань.
5.10.6 Вирішення інших питань, передбачених цим Поло3.6.5. Вільно виходити з Ради за власною письмовою
женням та чинним законодавством України.
заявою.
5.11. Питання щодо реорганізації та припинення діяльно3.6.6. Брати участь у загальних зборах членів Ради.
сті (саморозпуск) Ради приймаються більшістю у 3/4 голосів
3.7. Члени Ради зобов’язані:
3.7.1. Дотримуватись цього Положення, рішень членів присутніх членів Ради.
Питання щодо виключення члена або членів з Ради та
Ради.
будь-які
інші питання, винесені на загальні збори членів ради,
3.7.2. Брати участь у практичній діяльності Ради та бути
приймаються більше ніж 50 % присутніх на загальних зборах
присутніми на нарадах та зборах членів Ради.
членів Ради.
3.7.3. Сприяти здійсненню завдань Ради.
5.12. Рішення, які приймаються загальними зборами Ради,
3.7.4. Сприяти поширенню інформації про діяльність Ради.
дія
та
бездіяльність загальних зборів Ради може бути оскар3.7.5. З повагою ставитись до інших членів Ради, у тому
жене до суду в порядку, передбаченому чинним законодавчислі в мережі Інтернет.
3.7.6. Упроваджувати в життя цілі та завдання Ради, при- ством України.
Рішення, прийняті на загальних зборах Ради, проведені із
йняті на зборах Ради.
3.7.7. Не виказувати публічну неповагу до членів Ради або застосуванням інтернет-зв’язку, оформлюються протоколом
її завдань. Така поведінка є підставою для виключення члена не пізніше трьох робочих днів після проведення зазначених
зборів.
з Ради.
5.13. Протокол загальних зборів Ради веде секретар Ради,
3.8. Член Ради, який скомпрометував себе діями, що суперечать цілям Ради, або не виконує вимог цього Положення який обирається на загальних зборах Ради з числа присутніх
чи обов’язків члена Ради, передбачених цим Положенням, чи на загальних зборах членів Ради.
5.14. Протокол загальних зборів Ради підписується голорішень, прийнятих членами Ради на зборах або шляхом головою
Ради та секретарем Ради.
сування, може бути виключений з числа членів Ради іншими
5.15. Протоколи загальних зборів Ради зберігаються у гочленами Ради шляхом голосування простою більшістю гололови Ради та повинні бути надані на ознайомлення на вимосів його членів.
гу будь-якого члена Ради, у тому числі за допомогою засобів
3.9. Член Ради, який втратив контакт з Радою, не відвідує
електронного та/або мобільного зв’язку.
обов’язкові збори Ради, не бере участі в роботі Ради протягом
6. Голова Ради
одного календарного року може бути виключений з числа чле6.1. Голова Ради обирається загальними зборами Ради з
нів Ради рішенням членів Ради шляхом голосування простою
членів Ради на строк, визначений загальними зборами Ради.
більшістю голосів.
У випадку, якщо голова Ради припинив членство в Раді, оби3.10. Член Ради не має права голосу під час вирішення
рається новий голова. Порядок роботи голови Ради визначазборами Ради питань щодо спору між ним та Радою.
ється загальними зборами Ради.
3.11. Припинення членства в Раді настає автоматично і не
6.2. До компетенції голови Ради належить:
потребує прийняття рішення в таких випадках:
6.2.1. Організація виконання рішень загальних зборів
3.11.1. Визнання члена Ради недієздатною або безвісно Ради.
відсутньою особою у встановленому законодавством України
6.2.2. Скликання загальних зборів Ради, у тому числі попорядку.
зачергових, та формування їх порядку денного, підготовка
3.11.2. Набрання законної сили обвинувальним вироком матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх
щодо члена Ради, який скоїв умисний злочин.
питань, що належать до компетенції зборів, та підготовка про3.11.3. Смерті члена Ради.
ектів рішень із цих питань до зборів.
4. Органи управління Ради
6.2.3. Офіційне представлення Ради без довіреності в ор4.1. Управління Радою здійснюється на засадах демокра- ганах державної влади, органах місцевого самоврядування,
тизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкова- а також у відносинах з іншими особами в Україні та в інших
ності і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих державах.
документів Ради.
6.2.4. Затвердження своїм підписом протоколів загальних
4.2. Органами управління Ради є:
зборів Ради.
– загальні збори Ради;
6.2.5. Зберігання протоколів загальних зборів Ради та на– голова Ради.
дання їх для ознайомлення на вимогу будь-якого члена Ради.
5. Загальні збори Ради
6.2.6. Прийняття рішення щодо інших поточних питань ді5.1. Загальні збори Ради є вищим органом Ради, який має яльності Ради та здійснення інших адміністративних функцій,
право приймати рішення з будь-яких питань її діяльності. За- спрямованих на реалізацію завдань та мети Ради.
гальні збори членів Ради проводяться не рідше одного разу
6.2.7. Звітування перед членами Ради на загальних збона рік.
рах Ради щодо поточної діяльності Ради.
5.2. У загальних зборах Ради беруть участь всі її члени
6.3. Рішенням загальних зборів членів Ради голові Ради
особисто або через уповноваженого представника за довіре- можуть бути делеговані деякі повноваження загальних зборів
ністю, посвідченою в порядку, визначеному чинним законо- Ради.
давством України.
6.4. Припинення повноважень голови Ради відбувається
5.3. Загальні збори Ради вважаються повноважними, якщо у випадку:
на них присутні більше ніж 50 % членів Ради або їх уповнова6.4.1. Добровільної відмови займати цю посаду шляхом
жених представників.
подання письмової заяви до загальних зборів Ради.
5.4. Рішення про проведення загальних зборів Ради, по6.4.2. Припинення членства в Раді.
рядок денний та проекти документів приймаються головою
6.4.3. Визнання особи, яка була головою Ради, недієздатРади. За рішенням голови Ради загальні збори Ради можуть ною або безвісно відсутньою.
проводитись шляхом використання засобів зв’язку. У разі при6.4.4. Смерті особи, яка була головою Ради.
йняття такого рішення голова Ради розробляє та затверджує
6.5. Рішення, дії або бездіяльність голови Ради можуть
порядок проведення загальних зборів Ради з використанням бути оскаржені до загальних зборів Ради. Скарга розглядаєтьзасобів зв’язку.
ся загальними зборами Ради на чергових або позачергових
5.5. Засідання загальних зборів Ради можуть проводитись зборах.
як за безпосередньої участі членів Ради (їх уповноважених
7. Припинення діяльності Ради
представників), так і за допомогою інтернет-зв’язку з викорис7.1. Припинення діяльності Ради здійснюється за розпорятанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн-конфе- дженням міського голови, шляхом реорганізації, чи за рішенренцій.
ням суду про заборону (примусовий розпуск) Ради.
5.6. Рішення, прийняті на засіданнях загальних зборів
7.2. Рада має право в будь-який час прийняти рішення про
Ради, оформлюються протоколом. Форма засідання обов’яз- припинення своєї діяльності (саморозпуск).
ково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за
7.3. Порядок та правові наслідки припинення діяльності
допомогою інтернет-зв’язку, у протоколі обов’язково фіксу- Ради шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (приється, за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось мусового розпуску) Ради визначається відповідно до цього
засідання.
Положення та чинного законодавства України.
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів,
директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради М. О. ЛИСЕНКО.
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24 вересня 2020 р.
ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

До уваги жителів м. Дніпро!

ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» має намір отримати дозвіл на викиди
забруднюючих речовин від стаціонарного устаткування розташованого за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
проспект Слобожанський, 113 (магазин №20).
На території підприємства розташоване виробниче приміщення в якому відбувається випічка хлібобулочних виробів з
заморожених напівфабрикатів. Під час роботи обладнання в атмосферне повітря викидаються забруднюючі речовини: кислота
оцтова – 0,027 т/рік, ацетальдегід – 0,002 т/рік; спирт етиловий –
0,096 т/рік. Викиди забруднюючих речовин відповідають проектним показникам і вимогам природоохоронного законодавства.
З питаннями та побажаннями, по намірам ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» отримати дозвіл на викиди можна звертатися в Дніпропетровську обласну Державну адміністрацію за адресою:
м. Дніпро, пр. О. Поля, 1, тел. 0-800-505-600.
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

До уваги жителів м. Дніпро!

ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» має намір отримати дозвіл на викиди
забруднюючих речовин від стаціонарного устаткування розташованого за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Космічна, 6 (магазин №28).
На території підприємства розташоване виробниче приміщення в якому відбувається випічка хлібобулочних виробів з
заморожених напівфабрикатів. Під час роботи обладнання в атмосферне повітря викидаються забруднюючі речовини: кислота
оцтова – 0,027 т/рік, ацетальдегід – 0,002 т/рік; спирт етиловий –
0,096 т/рік. Викиди забруднюючих речовин відповідають проектним показникам і вимогам природоохоронного законодавства.
З питаннями та побажаннями, по намірам ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» отримати дозвіл на викиди можна звертатися в Дніпропетровську обласну Державну адміністрацію за адресою:
м. Дніпро, пр. О. Поля, 1, тел. 0-800-505-600.
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

До уваги жителів м. Дніпро!

ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» має намір отримати дозвіл на викиди
забруднюючих речовин від стаціонарного устаткування розташованого за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
ж/м Тополь, 3 б.1 прим.107 (магазин №32).
На території підприємства розташоване виробниче приміщення в якому відбувається випічка хлібобулочних виробів з
заморожених напівфабрикатів. Під час роботи обладнання в атмосферне повітря викидаються забруднюючі речовини: кислота
оцтова – 0,027 т/рік, ацетальдегід – 0,002 т/рік; спирт етиловий –
0,096 т/рік. Викиди забруднюючих речовин відповідають проектним показникам і вимогам природоохоронного законодавства.
З питаннями та побажаннями, по намірам ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» отримати дозвіл на викиди можна звертатися в Дніпропетровську обласну Державну адміністрацію за адресою:
м. Дніпро, пр. О. Поля, 1, тел. 0-800-505-600.
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

До уваги жителів м. Дніпро!

ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» має намір отримати дозвіл на викиди
забруднюючих речовин від стаціонарного устаткування розташованого за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
бул. Слави,34 прим. 33 (магазин №35).
На території підприємства розташоване виробниче приміщення в якому відбувається випічка хлібобулочних виробів з
заморожених напівфабрикатів. Під час роботи обладнання в атмосферне повітря викидаються забруднюючі речовини: кислота
оцтова – 0,027 т/рік, ацетальдегід – 0,002 т/рік; спирт етиловий –
0,096 т/рік. Викиди забруднюючих речовин відповідають проектним показникам і вимогам природоохоронного законодавства.
З питаннями та побажаннями, по намірам ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» отримати дозвіл на викиди можна звертатися в Дніпропетровську обласну Державну адміністрацію за адресою:
м. Дніпро, пр. О. Поля, 1, тел. 0-800-505-600.
39-15

У ДНІПРІ ТРИВАЄ
ЛІКВІДАЦІЯ СТИХІЙНИХ СМІТТЄЗВАЛИЩ

У Дніпрі комунальники продовжують ліквідовувати стихійні сміттєзвалища. З початку року по місту прибрали вже 167 смітників. З вихідних триває прибирання звалища в районі вулиці Томської (поблизу
Рибальського кар’єру). Цілком закінчити роботи планують до середи.
«Це вже вдруге за рік ліквідовуємо тут сміттєзвалище, яке
складається переважно з будівельних відходів, які вивозять
сюди несанкціоновано. Прибиральні роботи проводяться в
рамках відповідної муніципальної програми. На сьогодні в реєстрі маємо 283 смітники, з яких 167 вже прибрали. Решту, як
дозволятимуть погодні умови, - до кінця року», - розповіла під
час виїзної пресконференції 21 вересня заступниця директора
департаменту екологічної політики ДМР Ірина Козлова.
Представниця мерії нагадала, що Дніпро став одним із першим міст, де сформували реєстр утворених незаконно звалищ і
розробили план їхньої ліквідації.
Зі свого боку, представник підрядної організації ТОВ «Екологія-Д» Геннадій Заяць зазначив: «Під час таких робіт задіяно
до шести одиниць техніки і до 30 осіб персоналу залежно від
об’єму сміття. Складність прибирання саме цього звалища в
тому, що гори сміття заходять у кущі, куди техніка не проїжджає.
Тому персоналу доводиться вручну дозбирувати. Загальна протяжність смітника – трохи більше 2 км. За вихідні звідси вивезли
вже близько 100 кубічних метрів сміття».
Прибиральник Юрій разом із напарником на цьому смітнику
працюють із самого ранку: «Звалище тут утворюють уздовж проїжджої частини, насипають купи будівельного сміття аж під дерева,
кущі. Збираємо сміття з місць, де техніка не може вже проїхати».
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РІШЕННЯ

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ

від 02.09.2020

№399/60

ПРО ЗВЕРНЕННЯ ДЕПУТАТІВ ДМР VII СКЛИКАННЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА ГОЛОВИ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ФІНАНСІВ, ПОДАТКОВОЇ ТА МИТНОЇ ПОЛІТИКИ
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою збереження і розвитку спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, ураховуючи
лист Громадської організації «Рух «ЗбережиФОП» від вх. №15/394, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Прийняти Звернення депутатів ДМР VII скликання до Президента України, Голови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України та голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики (додаток).
2. Направити звернення (п. 1 цього рішення) Президенту України, Голові Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України

та голові Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря ДМР та голову постійної комісії міської ради з питань промисловості, підприємництва та торгівлі.
Міський голова
Б. А. ФІЛАТОВ.
ДОДАТОК
до рішення міської ради
від 02.09.2020 №399/60
одиницями. В той же час, що стосується ФОП сфери роздрібної
торгівлі, де щодня кількість операцій може вимірюватись сотнями, скасування Книги обліку суттєво ускладнить бухгалтерський облік, що збільшить їх видатки та ускладнить процеси.
Рухом #8ауеФОП спільно з народними депутатами розроблено законопроект №3993 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення обліку доходів
фізичних осіб – підприємців», який поєднує позитивні новели
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців» щодо можливості
довільного ведення звітності у будь-який спосіб із установленими нормами стосовно ведення Книги обліку, які добре себе
зарекомендували.
Унормування порядку відображення отриманих доходів
ФОП таким чином, щоб через збереження можливості щоденного (за підсумками робочого дня) відображення отриманих
доходів у Книзі обліку вони могли вести облік доходів та витрат,
достатніх для формування показників податкової звітності.
Законопроектом передбачається:
● збереження змін згідно із Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування
електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб –
підприємців» щодо ведення обліку у довільній формі шляхом
помісячного відображення доходів та витрат;
● запровадження норми, згідно з якою у разі реєстрації
Книги обліку доходів у встановленому порядку та її щоденного ведення вона буде достатньою підставою для формування
показників податкової звітності.
Цей законопроект дозволить зняти соціальну напругу
ФОП, які ведуть Книгу обліку доходів та не хочуть витрачати
додаткові кошти на бухгалтерський супровід, що буде необхідний у разі запровадження нового механізму формування та
підтвердження показників податкової звітності.
Законопроекти від 17.07.2020 №3853-1, від 28.07.2020
№3853-2 та від 18.08.2020 №3993 набувають надважливого
значення, особливо після карантину, та повинні стати першочерговими.
Ураховуючи вищевикладене, звертаємось до:
● Президента України з проханням сприяти розгляду
та прийняттю законопроектів від 17.07.2020 №3853-1, від
28.07.2020 №3853-2 та від 18.08.2020 №3993;
● Голови Верховної Ради України з проханням забезпечити першочерговість розгляду законопроектів від 17.07.2020
№3853-1, від 28.07.2020 №3853-2 та від 18.08.2020 №3993;
● Кабінету Міністрів України з проханням посприяти у розгляді законопроектів від 17.07.2020 №3853-1, від 28.07.2020
№3853-2 та від 18.08.2020 №3993;
● голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики з проханням пришвидшити
розгляд та забезпечити позитивне рішення Комітету стосовно законопроектів від 17.07.2020 №3853-1, від 28.07.2020
№3853-2 та від 18.08.2020 №3993.

ЗВЕРНЕННЯ ДЕПУТАТІВ ДМР VII СКЛИКАННЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ ТА ГОЛОВИ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ФІНАНСІВ, ПОДАТКОВОЇ ТА МИТНОЇ ПОЛІТИКИ
Спрощена система оподаткування (далі – ССО) є єдиною
можливістю започаткувати і вести бізнес кожному українцю
без фаху, досвіду та мінімізувати контакт з, на жаль, корумпованою на сьогодні податковою системою України.
Прийняті Верховною Радою України 20.09.2020 закони України №128-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг» та інших законів України
щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» та №129-ІХ
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» запроваджують для
фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП) обов’язок використання
фіскалізованих реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО)
під час реалізації товарів та послуг, чим суттєво збільшують витрати мікропідприємців, що автоматично призведе до підвищення
цін для споживачів. Крім того, запровадження фіскалізованих РРО
для ФОП знівельовує спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності, яка створювалась для надання можливості українцям
розпочати і вести свою справу без фаху чи досвіду у бухгалтерському обліку. Додаткове адміністрування призведе до збільшення корупційних чинників тиску з боку контролюючих органів.
Нормами законів №128-ІХ та №129-ІХ, крім фіскалізованих реєстраторів розрахункових операцій, ФОП запроваджується механізм «КЕІНБЕК» – винагорода інформатора Державної податкової служби за вчинені неточності чи порушення
з боку ФОП під час реалізації товарів та послуг.
Зобов’язання використання фіскалізованих РРО на сьогодні робить ведення діяльності мікропідприємця надзвичайно важким і дорогим.
Державна регуляторна служба України здійснила розрахунок та аналіз регуляторного впливу від запровадження додаткового регулювання, що вводиться прийняттям вищезазначених законів та оприлюднила цю інформацію. Прогнозні витрати ринку, платників податків другої та третьої груп єдиного
податку від реалізації положень законів №128-ІХ та №129-ІХ
становитимуть від 8,5 млрд грн до 22,4 млрд грн на адміністрування процесів застосування в залежності від типу РРО.
Всі ці витрати бізнес автоматично закладатиме в собівартість
товарів та послуг, що спричинить збільшення роздрібних цін.
Значне подорожчання процедур адміністрування податків
для мікро– підприємництва робить мікробізнес неконкурентним у порівнянні з великим бізнесом та в подальшому призведе до закриття суб’єктів господарювання ФОП, що провадять
свою діяльність за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності. Це створить підґрунтя для монополізації споживчого ринку великим бізнесом і паралельно знищить альтернативну пропозицію мікропідприємництва на ринку праці.
Наголошуємо що під час прийняття законів №128-ІХ та
№129-ІХ, законодавцями не було надано суспільству обрахунків щодо фінансової доцільності від запровадження РРО
і «КЕШБЕКУ». Навпаки, Міністр фінансів Оксана Макарова
наприкінці 2019 року публічно заявила, що додаткових надходжень до бюджету від запровадження вищезазначених норм
Міністерство фінансів України не очікує. За оцінкою експертів
додаткове адміністрування однозначно призведе до додаткових витрат із Державного бюджету України.

Законом України №129-ІХ передбачено застосування механізму, так званого, «КЕШБЕКУ», який попри морально-етичні суперечності несе потенційний ризик кримінального тиску
на мікробізнес з метою отримання винагороди за інформацію
щодо невидачі чека чи видачі чека не на всю суму. Існує велика ймовірність запровадження шахрайських схем і кримінальних дій тиску на мікробізнес.
Припинення діяльності мікропідприємцями чи їх бізнес-еміграція може призвести до катастрофічних наслідків для країни, бо місцеві бюджети мінімум на 20 % наповнюються саме
за рахунок податків, які сплачує мікробізнес.
У Верховній Раді України зареєстровано проекти законів України від №3853-1 «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
щодо запровадження щорічного підвищення граничних обсягів
доходів для застосування спрощеної системи оподаткування,
відновлення права платників єдиного податку не застосовувати реєстратори розрахункових операцій а також скасування
корупційного механізму кеш-бек» та від 28.07.2020 №3853-2
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо визначення обсягів
доходів для застосування спрощеної системи оподаткування,
відновлення права платників єдиного податку не застосовувати реєстратори розрахункових операцій а також скасування
корупційного механізму кеш-бек», які було розроблено групою
народних депутатів, зокрема: Ніною Южаніною, Галиною Васильченко, Олегом Синюткою, Андрієм Ніколаєнком та іншими
спільно з Рухом #8ауеФОП. Основною ідеєю цих законопроектів є збереження, розвиток та захист ССО.
Прийняття законопроектів від 17.07.2020 №3853-1 та від
28.07.2020 №3853-2 пожвавить бізнес-активність існуючих ФОП і створить підстави для довіри підприємців, додасть упевненості у законодавчій стабільності, а також:
● стимулюватиме вихід з тіні «сірих підприємців»;
● збільшить надходження до місцевих бюджетів;
● сприятиме динамічному зростанню самозайнятості та
створенню нових робочих місць;
● сприятиме зменшенню безробіття;
● стимулюватиме встановлення терміналів та збільшення
безготівкових розрахунків.
Під час прийняття Закону України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України, щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців» було враховано пропозиції до другого читання Закону,
згідно з якими виключено Книгу обліку та норму щодо її щоденного (за підсумками робочого дня) ведення.
Таким чином, оскільки щоденне відображення доходів не
передбачено в оновленій редакції Закону, виникає питання
щодо ведення обліку доходів, видатків та інших показників у
розумінні п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України. Отже,
ФОП доведеться здійснювати облік доходів з веденням первинних документів на кожну операцію (паперовий чек, приходний ордер чи інший документ, який має унікальний номер).
Вищезазначені зміни не будуть мати суттєвих наслідків
для ФОП, які працюють з юридичними особами за договорами, оскільки кількість операцій на місяць у них вимірюється

Звернення прийняте на черговій шістдесятій сесії
Дніпровської міської ради VII скликання 02.09.2020

ВИХОВУЄМО ПАТРІОТІВ

У парку культури і відпочинку ім. Т. Г. Шевченка відбувся фінал міського етапу всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Звання найкращих виборювали
130 учасників віком від 11 до 17 років у складі 13 команд.

– Хочу подякувати дітям за те, що вони не втратили бажання та зберегли жагу до гри. Адже фінал мав відбутися в
травні, і гра традиційно була б триденною із проведенням
фестивалю, а також ночівлями. Але через карантин нам довелося відкласти захід. І ось нарешті фінал відбувся, учасники
до нього ретельно готувалися, тому не проводити його ми не
могли. Цього року серед незвичного – зміна локації, а також
кубок переможців саме з цього року стає перехідним, – сказала заступник директора департаменту – начальник управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного
виховання Дар’я Біла.
У зв’язку із запровадженням карантинних обмежень на території України, цього року фінал міського етапу гри мав також
скорочену програму. Учасники проходили такі випробування:
надання першої долікарської допомоги «Рятівник» і «Тактична
медицина»; інтелектуальні змагання на знання історії України «Відун»; конкурс строю і пісні «Впоряд»; конкурс «Неповне
розбирання та складання АК»; змагання «Спортивне орієнтування»; перетягування линви.

– В умовах карантину ми змушені були змінити локацію,
трохи скоротити програму, а також зменшити кількість осіб на
території проведення гри. Однак, незважаючи на все це, рівень
підготовки дітей достатньо високий і фінал був цікавим. За це
хвала і дітям, і вихователям, які в умовах дистанційного навчання змогли підготуватися до гри та гідно представити свої рої, –
розповів головний суддя, заступник отамана з проведення гри
«Сокіл» («Джура») 2019–2020 рр. Олександр Шураєв.
За результатами фінальних змагань міського етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура») перше місце у старшій віковій категорії посів рій СЗШ
№6 «Воїни світла-6». Переможцями в середній віковій категорії
цього року стали учасники рою «Молодь України» НВК №4. У
кожній категорії особливу відзнаку отримали команди, які посіли 2-ге і 3-тє місця. Також на команди-призери гри «Сокіл»
(«Джура») чекає подарунок – екскурсії Україною наступного року.
– За п’ять років участі нашої команди у грі, ми посідали
перше місце тричі. Запорукою перемоги, я вважаю, є дисципліна. І звичайно, багато залежить від керівника рою, адже він

має знати команду, яка складається з різних людей зі своїми
амбіціями та характерами. Потрібно вміти прислухатися до
них, домовлятися, згуртовувати в міцну команду, – сказала
ройова рою «Воїни світла-6» Валерія Бабко-Мала.
Під час змагань всіх пригощали українськими стравами.
Наприкінці заходу на учасників чекала вечірня ватра та виступ
лідера гурту «Тінь сонця» Сергія Василюка.
– Сьогодні для всіх учасників підготовлена концептуальна козацька програма. Окремо слід подякувати організаторам за те, що створили спеціальні брошурки із текстами пісень, які лунатимуть. Тож будемо співати всі разом,–
сказав Сергій Василюк.

ОФІЦІЙНО

24 вересня 2020 р.
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РІШЕННЯ
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ
ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ
ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ у м. ДНІПРІ

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

До уваги жителів м. Дніпро!

№90/60

Керуючись Податковим кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановами
Кабінету Міністрів України від 03Л2.2009 №1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів»,
зі змінами, від 02.03.2010 №258 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів», зі змінами, згідно з рішеннями міської ради від 27.12.2010
№5/6 «Про місцеві податки і збори на території міста», зі змінами, від 21.12.2016 №38/17 «Про затвердження Правил
паркування транспортних засобів на території міста Дніпра», зі змінами, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Скасувати рішення виконавчого комітету міської ради від 28.08.2020 №882 «Про затвердження тарифів вартості послуг
паркування на майданчиках для платного паркування транспортних засобів у м. Дніпрі».
2. Доручити департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради розробити та подати на
розгляд виконавчого комітету міської ради проєкт рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів у м. Дніпрі після процедури громадської
о обговорення зазначеного проєкту в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
3. Тимчасово, до затвердження виконавчим комітетом міської ради тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів у м. Дніпрі в порядку, передбаченому п. 2 цього рішення, затвердити вартість послуг паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування транспортних засобів у м. Дніпрі у розмірі 10 гривень
за годину паркування.
4. Рекомендувати інспекції з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради при першій фіксації адміністративного правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху не накладати стягнення у вигляді штрафу, а виносити попередження правопорушнику.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів,
директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради і голову постійної комісії міської ради з
питань транспорту та зв’язку.
Міський голова Б. А. ФІЛАТОВ.

ЗЕЛЕНІ ЗОНИ – У ПРІОРИТЕТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
У Дніпрі за останні роки активно розвивають зелені зони та впроваджують енергоефективні технології. Такі проєкти є одними з пріоритетних у розвитку міста.

Так, два роки тому відновлено парк
«Зелений Гай», територія якого довгий
час була занедбаною. Тут капітально
відремонтували центральну алею, зробили ігрові, відпочинкові зони. А цього
року відкрили алею закоханих. Ще тут
є казкове містечко з фігурами рожевих
фламінго, висаджені сакури тощо. Минулого року в місті з’явився новий сквер
«Прибережний» з деревами, фонтанами, газонами. Сквер поділений на зони
для відпочинку та майданчики для дітей.
А головна його родзинка – унікальне лазерне світлове аудіовізуальне шоу, яке
відбувається з музичним супроводом.
На сьогодні активно проводиться
капітальний ремонт у парку ім. Писаржевського.
– Зокрема, тут робимо пішохідний
бульвар, що поєднує дві магістралі – пр.
Б. Хмельницького та пр. О. Поля. Розширюємо алею, встановлюємо нове освітлення. Також буде нове озеленення,
клумби, лави. Сама концепція розвитку
парку передбачає його розподілення на
зони для ігор, відпочинку. А у перспективі тут мають з’явитися «зелені офіси»,
де люди зможуть робити свою роботу
на свіжому повітрі, підзарядити гаджети
тощо. Власне, закінчити реконструкцію
алеї в парку ім. Писаржевського плануємо до кінця року, – розповіла під час
пресконференції 16 вересня директорка
департаменту інноваційного розвитку
ДМР Юлія Павлюк.
Водночас Дніпро активно реалізує
низку проєктів з енергоефективності, за
рахунок яких буде економія при оплаті
енергоресурсів, комфортні умови перебування в приміщеннях. Серед таких
заходів – інвестиційний проєкт з підвищення енергоефективності в бюджетних
установах Дніпра, який реалізується у
співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Фондом Східноєвропейського партнерства.
Так, у 84 школах та дитсадках міста

впроваджуються енергоефективні заходи, на які ЄБРР надав 10 млн євро
кредитних коштів та Фонд Східноєвропейського партнерства – 2,5 млн євро
як грантові кошти.
– Роботи в усіх цих закладах на
завершальній стадії. Експерти ЄБРР
відбирали ці об’єкти після ретельного вивчення, тобто вони першочергово потребували проведення заходів з
енергоефективності. У частині закладів
проводиться повна термомодернізація з
утепленням фасадів, покрівлі, заміною
вікон та дверей, проведенням інженерних робіт для економії енергоресурсів.
А на іншій частині об’єктів – лише інженерні роботи. Зокрема, там облаштовують індивідуальні теплові пункти, за допомогою яких створюється комфортний
клімат у будівлях з автоматичним регулюванням температур. Це в тих школах
і садках, де були так звані перетопи,
тобто було занадто жарко, – підкреслила Юлія Павлюк.
Директорка департаменту також
додала, що завдяки енергоефективним
заходам у згаданих закладах освіти
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економія споживання енергоресурсів
буде не менше, ніж 30%, а у грошовому еквіваленті економія з кожним роком
буде ще більшою. Платити за кредит
міська рада буде якраз за рахунок економії енергоресурсів.
На цьому Дніпровська міська рада
не зупиняється і активно веде переговори з інвесторами, щоб продовжити цей
проєкт на 98 нових бюджетних закладів.
Водночас мерія Дніпра бере участь
іще в одному інвестиційному проєкті –
модернізації вуличного освітлення. У
ньому держава виступає гарантом перед Європейським інвестиційним банком, а міська рада у загальній частині
кредиту отримує свою частку на реалізацію заходів. Мова йде про кредитні
кошти в сумі трохи більше 22 млн євро.
Зокрема, планується модернізувати понад 2 тис. кілометрів вуличного освітлення з повною заміною кабелів, встановленням сучасних енергоощадних
LED-світильників, датчиків регулювання
світла тощо. Повертати кредитні кошти
міська рада буде теж за рахунок економії енергоресурсів.
Окрім того, Дніпровська міська рада
реалізовує ще один енергоефективний
проєкт – надання «теплих» кредитів
ОСББ. Тобто вони отримують компенсацію за рахунок міського бюджету до 30%
взятого кредиту на впровадження енергоефективних заходів у своїх будинках.
Це заміна вікон та дверей у під’їздах,
інженерних систем, утеплення фасадів,
даху тощо.
– У 2018 році цієї програмою скористалися 18 ОСББ, які отримали від міста
компенсацію на загальну суму – 1 млн
225 тис. грн. У 2019-му профінансовано
майже 3 млн грн на відповідні компенсації
для 54 ОСББ. У нинішньому році виділено частину коштів на цю програму – 1 млн
225 тис. грн на компенсацію по минулорічних кредитах, – додала Юлія Павлюк.

ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» має намір отримати дозвіл на викиди
забруднюючих речовин від стаціонарного устаткування розташованого за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
пл. Новокодацька, 1 прим.12 (магазин №48).
На території підприємства розташоване виробниче приміщення в якому відбувається випічка хлібобулочних виробів з
заморожених напівфабрикатів. Під час роботи обладнання в атмосферне повітря викидаються забруднюючі речовини: кислота
оцтова – 0,027 т/рік, ацетальдегід – 0,002 т/рік; спирт етиловий –
0,096 т/рік. Викиди забруднюючих речовин відповідають проектним показникам і вимогам природоохоронного законодавства.
З питаннями та побажаннями, по намірам ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» отримати дозвіл на викиди можна звертатися в Дніпропетровську обласну Державну адміністрацію за адресою:
м. Дніпро, пр. О. Поля, 1, тел. 0-800-505-600.
39-16

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

До уваги жителів м. Дніпро!

ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» має намір отримати дозвіл на викиди
забруднюючих речовин від стаціонарного устаткування розташованого за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Робоча, 158 (магазин №72).
На території підприємства розташоване виробниче приміщення в якому відбувається випічка хлібобулочних виробів з
заморожених напівфабрикатів. Під час роботи обладнання в атмосферне повітря викидаються забруднюючі речовини: кислота
оцтова – 0,027 т/рік, ацетальдегід – 0,002 т/рік; спирт етиловий –
0,096 т/рік. Викиди забруднюючих речовин відповідають проектним показникам і вимогам природоохоронного законодавства.
З питаннями та побажаннями, по намірам ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» отримати дозвіл на викиди можна звертатися в Дніпропетровську обласну Державну адміністрацію за адресою:
м. Дніпро, пр. О. Поля, 1, тел. 0-800-505-600.
39-19

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

До уваги жителів м. Дніпро!

ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» має намір отримати дозвіл на викиди
забруднюючих речовин від стаціонарного устаткування розташованого за адресою: 49127, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. 20-річчя Перемоги,29 (магазин №57).
На території підприємства розташоване виробниче приміщення в якому відбувається випічка хлібобулочних виробів з
заморожених напівфабрикатів. Під час роботи обладнання в атмосферне повітря викидаються забруднюючі речовини: кислота
оцтова – 0,027 т/рік, ацетальдегід – 0,002 т/рік; спирт етиловий –
0,096 т/рік. Викиди забруднюючих речовин відповідають проектним показникам і вимогам природоохоронного законодавства.
З питаннями та побажаннями, по намірам ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» отримати дозвіл на викиди можна звертатися в Дніпропетровську обласну Державну адміністрацію за адресою:
м. Дніпро, пр. О. Поля, 1, тел. 0-800-505-600.
3918

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

До уваги жителів м. Дніпро!

ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» має намір отримати дозвіл на викиди
забруднюючих речовин від стаціонарного устаткування розташованого за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Коробова, 1А (магазин №49).
На території підприємства розташоване виробниче приміщення в якому відбувається випічка хлібобулочних виробів з
заморожених напівфабрикатів. Під час роботи обладнання в атмосферне повітря викидаються забруднюючі речовини: кислота
оцтова – 0,027 т/рік, ацетальдегід – 0,002 т/рік; спирт етиловий –
0,096 т/рік. Викиди забруднюючих речовин відповідають проектним показникам і вимогам природоохоронного законодавства.
З питаннями та побажаннями, по намірам ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» отримати дозвіл на викиди можна звертатися в Дніпропетровську обласну Державну адміністрацію за адресою:
м. Дніпро, пр. О. Поля, 1, тел. 0-800-505-600.
3917

СОЦПРАЦІВНИКАМ ДНІПРА ДОСТАВИЛИ
БРЕНДОВАНИЙ ОДЯГ ДЛЯ РОБОТИ

Соцпрацівникам Дніпра доставили 1100 футболок і 550 курток-трансформерів для роботи. Брендований одяг із логотипом та
написом «Департамент соціальної політики» прибув до Дніпровського міського територіального центру соціального обслуговування.
«Форма розроблялася влітку на засіданнях робочої групи.
Фахівці всіх восьми районів брали активну участь у розробці форми та логотипу. Ми намагалися врахувати всі побажання. Наразі
куртки-трансформери особливо актуальні, бо на вулиці вже стає
прохолодніше. Взагалі, брендований одяг допомагає ідентифікувати соціальних працівників та підіймає престиж цієї професії в
очах людей», - розповіла заступниця директора територіального
центру соціального обслуговування Юлія Александрова.
Соціальні фахівці кажуть, що одяг зручний, гарний і теплий. Наразі кожен фахівець отримав по дві футболки та куртку-трансформер,
яку, відстебнувши рукава, можна використовувати як жилет.
Так, Тетяна Брежнєва ділиться, що працює вже понад 20 років у соціальній сфері й про таку форму вона давно мріяла: «Нам
пошили чудові куртки. Зі зміної погоди – це досить актуально.
Фасоном куртки задоволена. Вона легка, гарна та універсальна.
Колір не мазкий, що також дуже зручно в нашій роботі. Перевагою
форми є те, що тепер наша організація матиме обличчя. Під час
візитів до організацій ми матимемо змогу без окремих пояснень
проходити поза чергою. Це важливо, бо ми вирішуємо не особисті
питання, а питання наших підопічних. Вони нас кожен день чекають, і ми, у свою чергу, надаємо їм багато послуг».
Катерина Авдєєва два роки працює соціальним працівником, і вона вважає, що при щоденній роботі з підопічними форма необхідна: «Одяг виготовлений із гарного матеріалу, і це
дозволить йому зберігати охайний вид довгий час. Хочемо висловити велику вдячність Департаменту соціальної політики за
надані нам комплекти одягу. Окрім того, що брендований одяг
зручний та практичний – він ще дуже гарний».
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Давайте обговоримо

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

До уваги жителів м. Дніпро!

ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» має намір отримати дозвіл на викиди
забруднюючих речовин від стаціонарного устаткування розташованого за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
пр. Миру, 33 (магазин №74).
На території підприємства розташоване виробниче приміщення в якому відбувається випічка хлібобулочних виробів з
заморожених напівфабрикатів. Під час роботи обладнання в атмосферне повітря викидаються забруднюючі речовини: кислота
оцтова – 0,027 т/рік, ацетальдегід – 0,002 т/рік; спирт етиловий –
0,096 т/рік. Викиди забруднюючих речовин відповідають проектним показникам і вимогам природоохоронного законодавства.
З питаннями та побажаннями, по намірам ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» отримати дозвіл на викиди можна звертатися в Дніпропетровську обласну Державну адміністрацію за адресою:
м. Дніпро, пр. О. Поля, 1, тел. 0-800-505-600.
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

До уваги жителів м. Дніпро!

ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» має намір отримати дозвіл на викиди
забруднюючих речовин від стаціонарного устаткування розташованого за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
Донецьке шосе, 8 (магазин №77).
На території підприємства розташоване виробниче приміщення в якому відбувається випічка хлібобулочних виробів з
заморожених напівфабрикатів. Під час роботи обладнання в атмосферне повітря викидаються забруднюючі речовини: кислота
оцтова – 0,027 т/рік, ацетальдегід – 0,002 т/рік; спирт етиловий –
0,096 т/рік. Викиди забруднюючих речовин відповідають проектним показникам і вимогам природоохоронного законодавства.
З питаннями та побажаннями, по намірам ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» отримати дозвіл на викиди можна звертатися в Дніпропетровську обласну Державну адміністрацію за адресою:
м. Дніпро, пр. О. Поля, 1, тел. 0-800-505-600.
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

ПРОЄКТ
рішення міської ради

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ
«ДНІПРОВСЬКІ ТАЛАНТИ» НА 2021–2025 РОКИ

Керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», відповідно до
листа департаменту гуманітарної політики ДМР від 10.09.2020 вх. № 8/4694, з метою
створення належних умов для підтримки
творчо обдарованих дітей мистецьких
шкіл міста Дніпра, сприяння їх самореалізації, міська рада

МІСЬКА ПРОГРАМА «ДНІПРОВСЬКІ ТАЛАНТИ» НА 2021–2025 РОКИ
1. Загашена частина
Міська програма «Дніпровські таланти» на 2021–2025 роки
(далі – Програма) базується на Конституції України, законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про позашкільну
освіту», Положенні про мистецьку школу та спрямована на створення сприятливих умов для розвитку творчо обдарованих дітей,
надання їм системної підтримки в отриманні початкової мистецької освіти, залучення учнів мистецьких шкіл до участі в конкурсах
і фестивалях.
2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
Розробка Програми зумовлена необхідністю створення сприятливих умов в мистецьких школах для пошуку, підтримки і розвитку талановитих дітей, їх навчання та творчої самореалізацїї.
Налагодження системи матеріального заохочення та стимулювання обдарованих дітей і педагогів шкіл.
3. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є реалізація заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для надання системної підтримки творчо
обдарованим дітям мистецьких шкіл, розвитку їх творчого потенціалу, сприяння самореалізації творчої особистості, виховання творчої
еліти міста.
Програма націлена на виконання наступних завдань:

До уваги жителів м. Дніпро!

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

РІШЕННЯ
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ

8.
9.

від 02.09.2020
№10/60
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ
РАДИ ВІД 06.12.2017 №13/27 «ПРО СТАВКИ
ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ, РОЗМІР ОРЕНДНОЇ
ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ, ПІЛЬГИ ЗІ СПЛАТИ
ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА»

ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ: ТОВ «Газета «Наше місто»
Реєстраційний номер ДП2234972ПР 150 від 20 грудня 2018 року.

Шефредактор Олексій БЕЗУГЛИЙ
Відповідальний за випуск головний редактор

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: 49000,
м.Дніпро, вул. Старокозацька, 58

Олена МІСНІК

● забезпечення скоординованої діяльності органів місцевого
самоврядування та закладами спеціалізованої мистецької освіти
міської комунальної власності щодо розвитку обдарованих дітей;
● забезпечення сприятливих умов для творчого та духовного
розвитку обдарованих дітей мистецьких шкіл, реалізації перспективних можливостей професійної освіти учнів початкової мистецької освіти;
● популяризація здобутків обдарованих дітей;
● впровадження інноваційних методів роботи з обдарованими
дітьми;
● створення філій, класів сучасних технологій та студій звукозапису мистецьких шкіл;
● виховання майстерності учнів мистецьких шкіл, сценічної
культури;
● матеріальне та моральне стимулювання талановитих дітей
міста Дніпра, учнів та педагогів закладів спеціалізованої мистецької
освіти;
● забезпечення надання фінансової підтримки обдарованим
дітям для участі в обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях
4. Строки виконання Програми
Строки виконання Програми – 2021–2025 роки

5. 3аходи Програми

ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» має намір отримати дозвіл на викиди
забруднюючих речовин від стаціонарного устаткування розташованого за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
бульвар Зоряний,3 (магазин №78).
На території підприємства розташоване виробниче приміщення в якому відбувається випічка хлібобулочних виробів з
заморожених напівфабрикатів. Під час роботи обладнання в атмосферне повітря викидаються забруднюючі речовини: кислота
оцтова – 0,027 т/рік, ацетальдегід – 0,002 т/рік; спирт етиловий –
0,096 т/рік. Викиди забруднюючих речовин відповідають проектним показникам і вимогам природоохоронного законодавства.
З питаннями та побажаннями, по намірам ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» отримати дозвіл на викиди можна звертатися в Дніпропетровську обласну Державну адміністрацію за адресою:
м. Дніпро, пр. О. Поля, 1, тел. 0-800-505-600.
3922

10.
11.
12.

Керуючись Податковим кодексом України, Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
Законом України від 13.05.2020 №591-IX «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та інших законів
України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширення коронавірусної хвороби
(СОУГО-19)», відповідно до листа департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 16.07.2020 вх. №8/3701 міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 06.12.2017
№13/27 «Про ставки земельного податку, розмір орендної
плати за землю, пільги зі сплати земельного податку на території міста» (зі змінами), виклавши підпункти 2.3, 2.3.1 – 2.3.3
пункту 2 у новій редакції:
«2.3. За земельні ділянки, які перебувають у власності
юридичних та/або фізичних осіб:
2.3.1. За земельні ділянки, по яких ставку податку визначено у розмірі менше 0,78, – згідно з цим додатком (таблиця)
за видами цільового призначення земель.
2.3.2. За земельні ділянки, які придбано у власність із
земель комунальної власності територіальної громади міста
та по яких ставку податку визначено у розмірі більше 0,78,
згідно з цим додатком (таблиця) за видами цільового призначення земель – 0,78.
2.3.3. Інші – 1,0».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів, директора департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради та голову постійної
комісії міської ради з питань бюджету, фінансів та місцевого
самоврядування.
Міський голова Б. А. ФІЛАТОВ.

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Міську програму «Дніпровські таланти» на 2021–2025 роки
(додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту
економіки, фінансів та міського бюджету ДМР та голову постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, молоді та спорту.
Міський голова Б. А. ФІЛАТОВ.

Заходи

Термін
виконання

Відповідальні

Проведення оплати участі творчо обдарованих дітей у міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах, фестивалях
Виплата стипендії учням мистецьких шкіл – переможцям міжнародних та
всеукраїнських конкурсів
Проведення виплати грошової винагороди викладачам за підготовку дітей –
переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів
Організація участі творчих колективів мистецьких шкіл м. Дніпра у фестивалях, конкурсах за кордоном
Проведення відкритих міських конкурсів та фестивалів серед учнів та творчих колективів мистецьких шкіл
Реалізація мистецьких проектів дитячої творчості (постановка дитячих опер,
балетів, вистав), проведення дитячих концертів на майданчиках міста
Проведення пленерів юних художників
Утворення філій, класів сучасних технологій, студій звукозапису при мистецьких школах м. Дніпра
Організація майстер-класів відомими музикантами, митцями
Розробка та виготовлення каталогів та іншої друкованої продукції; виготовлення тематичних кліпів, телероликів, тиражування дисків
Створення у мистецьких школах нових творчих колективів, ансамблів автентичної музики та оркестрів народних інструментів
Забезпечення систематичного наповнення мистецькими школами сторінок у
мережі Інтернет

Департамент гуманітарної політики

2021–2025

Департамент гуманітарної політики

2021–2025

Департамент гуманітарної політики

2021–2025

Департамент гуманітарної політики

2021–2025

Департамент гуманітарної політики

2021–2025

Департамент гуманітарної політики

2021–2025

Департамент гуманітарної політики

2021–2025

Департамент гуманітарної політики

2021–2025

Департамент освіти та гуманітарної політики

2021–2025

Департамент гуманітарної політики

2021–2025

Департамент гуманітарної політики

2021–2025

Департамент гуманітарної політики

2021–2025

6. Очікуваний результат виконання Програми
● збільшити кількість переможців та призерів конкурсів всіх
Виконання Програми дасть змогу:
рівнів;
● сприяти співпраці в роботі органів місцевого самоврядуван● покращити результативність роботи педагогічних працівниня з закладами спеціалізованої мистецької освіти міської кому- ків шляхом заохочення їх грошовою винагородою за підготовку
нальної власності;
переможців міжнародних конкурсів.
● створити належні умови для підтримки творчо обдарованих
7. Фінансове забезпечення Програми
дітей міста, їх мистецьких проектів та ініціатив;
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місь● створити здорову конкуренцію серед обдарованих дітей.
кого бюджету, благодійних внесків та інших джерел, не забороне● втілити конкретний механізм стимулювання творчо обдаро- них законодавством.
ваної молоді шляхом звільнення від оплати за навчання в мис8. Моніторинг реалізації Програми
тецьких школах за перемогу у міських конкурсах та участі творчо
Контроль за ходом реалізації Програми буде здійснюватиобдарованих дітей у міжнародних, всеукраїнських та обласних ся департаментом гуманітарної політики ДМР, постійною коміконкурсах;
сією міської ради з питань освіти, культури, молоді та спорту.
● забезпечити широке залучення творчо обдарованих дітей Департамент
до участі в конкурсах, фестивалях, їх зайнятості, змістовного прогуманітарної політики ДМР в межах своїх повноважень здійсведення дозвілля;
нює оцінку ефективності програми, що передбачає заходи з моні● збільшити кількість учнів мистецьких шкіл, які вступають торингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним викорисдо вищих мистецьких навчальних закладів;
танням бюджетних коштів.
Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради К. А. СУШКО.

ПАСПОРТ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ «ДНІПРОВСЬКІ ТАЛАНТИ» НА 2021–2025 РОКИ
Мета програми: реалізація заходів, спрямованих на створення
сприятливих умов для надання системної підтримки творчо обдарованим дітям мистецьких шкіл, розвитку їх творчого потенціалу, сприяння
самореалізації творчої особистості, виховання творчої еліти міста.

Замовник (головний розпорядник бюджетних коштів): департамент гуманітарної політики ДМР.
Розробник програми: департамент гуманітарної політики ДМР.
Строк виконання: 2021–2025 роки

ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ:
Джерела
фінансування

Обсяг фінансування, грн..

Міський бюджет

30 000 000

ВІДДІЛ РЕКЛАМИ: (056) 720-95-76
СЛУЖБА НОВИН: (073) 001-75-23

E-maіl для рекламних листів і повідомлень:

x@x.x.x

САЙТ: www.nashemisto.dp.ua

E-maіl: xx@x.x

2021
5 000 000

2022
5 500 000

У тому числі за роками
2023
6 000 000

2024
6 500 000

2025
7 000 000

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради К. А. СУШКО.

БУХГАЛТЕРІЯ: (056) 720-95-77
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Тел. (061) 2281030. www.keramist.com.ua
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