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ПРОТОКОЛ 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ПІДГОРОДНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

VІІ  с к л и к а н н я 

  ІV чергової сесії 

І пленарне засідання 

04 березня  2016 року 

 

Головуючий :  Міський голова Кузьменко Г.В. 

Секретар сесії: депутат Ганжа  С.В.   
 

У роботі ІV сесії приймали участь слідуючі  працівники ради:  

1. Батієнко В.В.    – заступник міського голови 

2. Дʼяченко Р.І. – заступник міського голови; 
3. Войнікова І.М.  – головний бухгалтер Підгородненської міської ради. 
4. Скубченко С.М.– керівник   відділу земельних та архітектурних питань  
5. Чивіт Т.В. – керівник загально-правового  відділу 

6. Моргун В.Ю. – директор КЗ «ПМБКім.Т.Г.Шевченка» 

 

Усього обрано  26 депутатів 

Приймали участь  у роботі сесії : 22 депутатів 

 

Присутні запрошені:   
Депутат Дніпропетровської районної ради: 
Юнкевич  О.О. 
Депутати Дніпропетровської районної ради: 
Слуцький В.В. 
Ігнатенко  А.М. 
 

Громадяни  територіальної громади: 

Вусик А.І. 
Саламаха І.Л. 
Мехеда  Ю.С. 
Терентієва Я.О. 
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ЗАТВЕРДЖУЄТЬСЯ   ПОРЯДОК   ДЕННИЙ 

 

1. Про внесення змін до Регламенту 

2. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від    25 грудня 2015 року         
№ 17- І І /VІ І  «Про  міський бюджет на 2016 рік»  

3. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від   25 грудня 2015 року  № 18- 

І І /V І І  «Про  затвердження  міських програм та заходів по їх виконанню» 

4. Про затвердження розпоряджень, прийнятих в міжсесійний період  
5. Про  надання дозволів на виготовлення паспортів  вулиць м.Підгородне 

6. Про надання дозволів на виготовлення проектно - кошторисних документацій 

7. Про надання дозволу на коригування проектно- кошторисних документацій 
зовнішнього освітлення   

8. Про надання дозволів на виготовлення проектно - кошторисних документацій 

зовнішнього освітлення 

9. Про надання дозволу на обстеження будівель комунальної власності 
10. Про затвердження комплексної Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

м. Підгородне та с. Перемога до 2017 року та заходи щодо її реалізації 
11. Про затвердження трьох посадових осіб з питань реєстрації фізичних осіб і 

ведення  реєстру  територіальної громади 

12. Про внесення змін до рішення І сесії ІІІ пленарного засідання VІІ скликання від 
11.12.2015р. № 12 «Про внесення змін до рішення І сесії ІІ пленарного засідання 
VІІ скликання від 03.12.2015   № 11 «Про обрання постійних депутатських 
комісій міської ради та  доповнення в назвах постійних комісій» 

13. Про затвердження  порядку сприяння проведенню громадської експертизи   
14. Про клопотання перед головою ОДА Дніпропетровської області 
15. Про внесення   змін до рішення сесії № 21-ІІ/ VІІ від 25.12.2015р. «Про 

затвердження  структури та штатної чисельності  апарату міської ради та 
штатних розписів  бюджетних установ на 2016 рік»   

16. Про зупинення рішення сесії 
 

 

 

Затверджується регламент роботи сесії:                               2 години 

Для доповідачів:                                                                        до 10 хвилин 

Для виступу  в порядку обговорення                                    до 5 хвилин, 
Для виступу в дебатах                                                              до 5 хвилин, 
Оголошення проекту рішення та його прийняття             до 5 хвилин, 
Розгляд питання «Різне»                                                          до 15 хвилин. 
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1.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Регламенту  
Доповідач:  Болдирєв Р.А. – секретар міської ради, який ознайомив 

присутніх з необхідністю  внести зміни до Регламенту міської ради. 
Результати голосування: за - 22, проти – 0, утрималось – 0. 

Вирішили:      внести зміни 

Рішення № 207– І/ІV/VІІ  додається. 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії міської ради від              

25 грудня 2015 року  № 17- І І /V І І  «Про  міський бюджет на 2016 рік» 

Доповідач:  Войнікова І.М. – головний бухгалтер, яка ознайомила 
присутніх з необхідністю внести зміни до рішення сесії міської ради від 
25 грудня 2015 року  № 17- І І /V І І   
Результати голосування: за - 22, проти – 0, утрималось – 0. 

Вирішили:    внести зміни    
Рішення № 208– І/ІV/VІІ  додається. 

3.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії міської ради від              

25 грудня 2015 року  № 18- І І /V І І  «Про  затвердження  міських 
програм та заходів по їх виконанню» 

Доповідач:  Войнікова І.М. – головний бухгалтер, яка ознайомила 
присутніх з необхідністю внести зміни до рішення сесії міської ради від 
25 грудня 2015 року  № 18- І І /V І І   
Результати голосування: за - 19, проти – 1, утрималось – 2. 

Вирішили:    внести зміни    
Рішення № 109– І/ІV/VІІ  додається. 

4.  СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень, прийнятих в 
міжсесійний період  
Доповідач:  Войнікова І.М. – головний бухгалтер, яка надала 
інформацію до відома присутніх щодо необхідності затвердити    
розпорядження, прийняті в міжсесійний період. 
Результати голосування: за - 22, проти – 0, утрималось – 0. 

Вирішили:   затвердити розпорядження  
Рішення № 210– І/ІV/VІІ  додається. 
 

5.  СЛУХАЛИ: Про  надання дозволів на виготовлення паспортів  вулиць 
м.Підгородне 

Доповідач:  Войнікова І.М. – головний бухгалтер, яка надала 
інформацію до відома присутніх щодо необхідності надати дозвіл на   
виготовлення паспортів вулиць:  Горького, Ульянова (Дніпровська), 

Жовтнева, Кільченська, Щорса (Стуса), Залізнична, Низова, Радянська 
(Державна), Мостова, Шевченко, Первомайська та провулків І-ий 
Мостовий, І-й Ульянова (Дніпровський), 2-й Ульянова (Дніпровський), 
3-й Ульянова (Дніпровський) м.Підгородне 

Результати голосування: за - 22, проти – 0, утрималось – 0. 

Вирішили:     надати дозвіл 

Рішення № 211– І/ІV/VІІ  додається. 
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6.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на виготовлення проектно - 
кошторисних документацій 

Доповідач:  Войнікова І.М. – головний бухгалтер, яка ознайомила 
присутніх з необхідністю  надати дозвіл на виготовлення проектно-

кошторисних документацій для проведення капітальних ремонтів та 
реконструкції 
 

Результати голосування: за - 22, проти – 0, утрималось – 0. 

Вирішили:     надати дозвіл 

Рішення № 212 – І/ІV/VІІ  додається. 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на коригування проектно- 

кошторисних документацій зовнішнього освітлення   

 

Доповідач:  Войнікова І.М. – головний бухгалтер, яка ознайомила 
присутніх з необхідністю  надати дозвіл на   коригування проектно- 

кошторисної документації по освітленню вулиць 

Результати голосування: за - 22, проти – 0, утрималось – 0. 

Вирішили:     надати дозвіл 

Рішення № 213– І/ІV/VІІ  додається. 
 

8.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на виготовлення проектно - 
кошторисних документацій зовнішнього освітлення 

Доповідач:  Войнікова І.М. – головний бухгалтер, яка ознайомила 
присутніх з необхідністю  надати дозвіл на виготовлення проектно-

кошторисних документацій  зовнішнього освітлення вулиць міста 

Результати голосування: за - 22, проти – 0, утрималось – 0. 

Вирішили:     надати дозвіл 

Рішення № 214 – І/ІV/VІІ  додається. 
 

9.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на обстеження будівель комунальної 
власності 
 

Доповідач:  Войнікова І.М. – головний бухгалтер, яка ознайомила 
присутніх з необхідністю  надати дозвіл на  обстеження будівлі 
Будинку культури ім. Т.Г.Шевченко   та приміщення міської ради  для 
проведення реконструкції будівлі 
 

Результати голосування: за - 22, проти – 0, утрималось – 0. 

Вирішили:     надати дозвіл 

Рішення № 215 – І/ІV/VІІ  додається. 
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10.  СЛУХАЛИ: Про затвердження комплексної Програми розвитку 
фізичної культури і спорту в м. Підгородне та с. Перемога до 2017 року 
та заходи щодо її реалізації  
 

Доповідач:  Моргун В.Ю. – директор КЗ «ПМБК ім.Т.Г.Шевченка», 

який надав інформацію до відома присутніх щодо необхідності 
затвердити     комплексну Програму розвитку фізичної культури і 
спорту в м. Підгородне та с. Перемога до 2017 року та заходи щодо її 
реалізації  
Результати голосування: за - 22, проти – 0, утрималось – 0. 

Вирішили:   затвердити Програму  

Рішення № 216 – І/ІV/VІІ  додається. 
 

11.  СЛУХАЛИ:  Про затвердження трьох посадових осіб з питань 
реєстрації фізичних осіб і ведення  реєстру  територіальної громади 

Доповідач:  Чивіт Т.В. – керівник загально-правового відділу, яка 
ознайомила присутніх з телефонограмою  першого заступника голови 
Дніпропетровської ОДА та листом голови  Дніпропетровської РДА  
щодо необхідності внести 3 посади з питань реєстрації фізичних осіб і 
ведення  реєстру  територіальної громади 

Результати голосування: за - 22, проти – 0, утрималось – 0. 

Вирішили:     ввести 3 посади з питань реєстрації фізичних осіб і 
ведення  реєстру  територіальної громади  

Рішення № 217– І/ІV/VІІ  додається. 
 

12.  СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення І сесії ІІІ пленарного 
засідання VІІ скликання від 11.12.2015р. № 12 «Про внесення змін до 

рішення І сесії ІІ пленарного засідання VІІ скликання від 03.12.2015           
№ 11 «Про обрання постійних депутатських комісій міської ради та  
доповнення в назвах постійних комісій» 

Доповідач:  Чивіт Т.В. – керівник загально-правового відділу, яка 
ознайомила присутніх з необхідністю  внести зміни до рішення І сесії 
ІІІ пленарного засідання VІІ скликання від 11.12.2015р. № 12 

Результати голосування: за - 22, проти – 0, утрималось – 0. 

Вирішили:     ввести зміни 

Рішення № 218– І/ІV/VІІ  додається. 
 

13.  СЛУХАЛИ:  Про затвердження  порядку сприяння проведенню 
громадської експертизи   
Доповідач:  Чивіт Т.В. – керівник загально-правового відділу, яка 
ознайомила присутніх з необхідністю затвердити порядок сприяння 
проведенню громадської експертизи   
Результати голосування: за - 22, проти – 0, утрималось – 0. 

Вирішили:     затвердити порядок  
Рішення № 219– І/ІV/VІІ  додається. 
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14.  СЛУХАЛИ: Про клопотання перед головою ОДА Дніпропетровської 
області 
Доповідач:  Зелений О.М. – депутат міської ради, який надав 
інформацію до відома присутніх шодо необхідності клопотати перед 
головою ОДА Дніпропетровської області стосовно внесення змін до 
паспортів маршрутів  № 237,259  

Результати голосування: за - 22    , проти –0     , утрималось – 0   . 

Вирішили: клопотати перед головою ОДА Дніпропетровської області 
Рішення № 221– І/ІV/VІІ  додається. 

15.  СЛУХАЛИ: Про внесення   змін до рішення сесії № 21-ІІ/ VІІ від 
25.12.2015р. «Про затвердження  структури та штатної чисельності  
апарату міської ради та штатних розписів  бюджетних установ на 2016 
рік»   
Доповідач:  Моргун В.Ю. – директор КЗ «ПМБК ім.Т.Г.Шевченка», 

який надав інформацію до відома присутніх щодо необхідності внести 
зміни до рішення сесії № 21-ІІ/ VІІ від 25.12.2015р. 
Результати голосування: за - 22, проти – 0, утрималось – 0. 

Вирішили:   внести зміни  

Рішення № 222 – І/ІV/VІІ  додається. 
 

16.  СЛУХАЛИ: Про зупинення рішення сесії 
Доповідач:  Кузьменко Г.В. – міський  голова, яка зупинила   рішення 
сесії «Про залучення  ГО «Спис Дніпро» до охорони громадського 
порядку м.Підгородне» у зв’язку з порушенням п.3 ст.15 ЗУ  Про 
доступ до публічної інформації 
 Рішення № 220– І/ІV/VІІ  додається. 

 

 

 

 

Міський голова                                                         Г.В.Кузьменко 

 

  


