
ПРОТОКОЛ № 6
засідання постійної комісії міської ради з питань охорони здоров'я, 

соціального захисту населення га міжнародних зв'язків.

06.04.2016

Засідання комісії проводить голова комісії -Дитятковська Є.М. 

Присутні:
1. Дитятковська Є.М.
2. Дмитрова Ю.С.
3. Каптєлова Т.Л.
4. Вишневецький Р.Ю.
5. Гороховський М.С.

Відсутні: Краснов Р.З.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проекти рішень міської ради, які планується внести на розгляд 
чергової сесії міської ради.

2. Про Цільову програму «Допомога хворим на цукровий» на 2016-2020 
роки.

1.
Про фінансово-бюджетні питання.

СЛУХАЛИ: Про включення об'єктів до Переліку об'єктів, які підлягають 
приватизації шляхом викупу.
ВИРІШИЛА:
Погодити даний проект рішення із зауваженням.
Рекомендувати п.2 проекту рішення міської ради викласти у новій редакції:
«2. Виключити об’єкти до Переліку об’єктів, які підлягають приватизації 
шляхом аукціону (додаток 2). Площа об’єктів має бути відкоригована 
відповідно до технічного паспорту».

СЛУХАЛИ: Про включення об'єкта до Переліку об'єктів, які підлягають 
приватизації шляхом аукціону.
ВИРІШИЛА:
Підтримати дане рішення.
Голосували: одноголосно.

Слухали: Проект рішення міської ради «Про включення об’єктів до Переліку 
об’єктів, які підлягають приватизації шляхом викупу».

Вирішили: Погодити із зауваженням, рекомендувати п.2 проекту рішення 
міської ради викласти у новій редакції:«2. Включити об’єкти до Переліку



об’єктів, які підлягають приватизації шляхом аукціону (додаток 2). Площа 
об’єктів має бути відкоригована відповідно до технічного паспорту».

Про питання комунальної власності.

СЛУХАЛИ: Про визнання таким, що втратило чинність рішення міської ради 
від 27.02.2013 № 19/32 стосовно об'єкта нерухомого майна по вул. 
Лабораторній, 69.

СЛУХАЛИ: Про визначення балансоутримувача цілісного майнового
комплексу кінотеатру "Січ".

СЛУХАЛИ: І Іро визнання такими, що втратили чинність, рішення міської ради 
стосовно передачі основних засобів та майнового комплексу по вул. 
Краснозаводській, 28.

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття у комунальну власність 
територіальної громади міста гуртожитку за адресою: гірос. Слобожанський, 67.

ВИРІШИЛА:
Підтримати дані проекти рішення.
Голосували: одноголосно.

Про організаційні і кадрові питання

СЛУХАЛИ: І Іро внесення змін до Статуту КП "ТПТЕ "ТЕПЛОТРАНС".

СЛУХАЛИ: 1 Іро внесення змін до Статуту КП "Міськзеленбуд".

С Л У Х А Л И : І Іро затвердження Статуту КП "УРЕА" у новій редакції.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту КП "Коменергосервіс".

СЛУХАЛИ: Про перейменування МКП "Адміністративне архітектурно - 
будівельне управління" та затвердження статуту у новій редакції.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту КП "Дніпроводоканал" та 
затвердження його у новій редакції.

СЛУХАЛИ: І Іро внесення змін до Статуту КП "Теплоенерго".

СЛУХАЛИ: Про перейменування МКП "Дніпропетровські міські теплові 
мережі" та затвердження статуту у новій редакції.

СЛУХАЛИ: І Іро внесення змін до рішення міської ради від 18.06.2003 № 15/10 
"Про внесення змін до рішення міської Ради народних депутатів від 27.11.91 № 
46 "Про комунальну власність Дніпропетровської міської Ради народних 
депутатів".



СЛУХАЛИ: Про припинення комунальних підприємств Дніпропетровської 
міської ради шляхом ліквідації.

СЛУХАЛИ: Про утворення Дніпропетровської міської ланки територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Дніпропетровської 
області та затвердження положення про неї.

ВИРІШИЛА:
Підтримати дані проекти рішення. Голосували: одноголосно.

СЛУХАЛИ: Про Цільову програму «Допомога хворим на цукровий» на 2016- 
2020 роки.

ВИРІШИЛИ: не погоджувати запропонований проект рішення, у зв’язку з 
прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови яка вирішує питання 
реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін 
на препарати інсуліну.

Т.Л. Каптєлова

Є.М. Дитятковська



Додаток
до протоколу засідання постійної комісії

ЛИСТ ПРИСУТНІХ

на засіданні постійної комісії міської ради з питань охорони здоров'я, 
соціального захисту населення та міжнародних зв'язків.


