ПРОТОКОЛ № 12
засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів та
місцевого самоврядування
11.04.2016

м. Дніпропетровськ

ПРИСУТНІ:
Голова комісії: депутат міської ради Хмельников А.О.
Заступник голови комісії: депутат міської ради Глядчишин Г.В.
Члени комісії: депутати міської ради Купрієнко О.Ю., Лисенко М.О.,
Павлов А.Г., Пилипенко А.А., Староскольцева А.О.
Відсутні: депутат міської ради Царенко М.Г.
Запрошені: лист запрошених додається.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обов'язки секретаря постійної комісії.
2. Про проекти рішень міської ради, які плануються до розгляду
на 5 черговій сесії міської ради згідно порядку денного (1-5 розділи).
3. Про питання земельних відносин згідно порядку денного (6 і 7
розділи).
4. Про розгляд документів від замовників-забудовників щодо
нарахування внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста.
5. Різне.
ВИРІШИЛИ:
затвердити порядок денний засідання постійної комісії та приступити до
розгляду його питань.
Голосували: одноголосно.
1. СЛУХАЛИ:
Про обов'язки секретаря постійної комісії.
Враховуючи відсутність секретаря постійної комісії та необхідність
візування документів від замовників-забудовників щодо нарахування внеску
на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста,
постійна комісія

ВИРІШИЛА:
доручити заступнику голови постійної комісії Глядчишину Геннадію
Вікторовичу підписати протокол засідання та завізувати документи від
замовників-забудовників замість секретаря постійної комісії.
Голосували: одноголосно.
2. СЛУХАЛИ:
Про проекти рішень міської ради, які плануються до розгляду
на 6 черговій сесії міської ради згідно порядку денного (1-5 розділи) (перелік
питань додається до протоколу - додаток 1).
ВИРІШИЛА:
перелік питань та висновки розгляду проектів рішень міської ради
додаються до протоколу.
Голосували: одноголосно.
3. СЛУХАЛИ:
Про питання земельних відносин згідно порядку денного (6 і 7 розділи додаток 2).
ВИРІШИЛА:
1) перелік питань та висновки розгляду проектів рішень міської ради
додаються до протоколу;
2) доручити голові постійної комісії Хмельникову А.О. відпрацювати
спільно з постійною комісією з питань архітектури, містобудування та
земельних відносин проекти рішень п. 6.33, 6.46 та з питань архітектури та
містобудування (7 розділ).
Голосували: одноголосно.
4. СЛУХАЛИ:
Про розгляд документів від замовників-забудовників щодо нарахування
внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
міста згідно переліку.
Розглянувши надані фінансово-економічним департаментом міської
ради документи, постійна комісія

ВИРІШИЛА:
1) погодити техніко-економічні показники щодо вирішення питань
земельних відносин у м. Дніпропетровську та надання довідки про величину
пайової участі згідно додатку 3 до протоколу;
2)
доручити
фінансово-економічному
департаменту
готувати
пояснювальні записки щодо об’єктів, які мають складну історію
взаємовідносин з Дніпропетровською міською радою щодо укладання
договорів про пайову участь.
Голосували: одностайно.
5. СЛУХАЛИ:
Різне:
1) лист постійної комісії з питань промисловості, підприємництва та
торгівлі щодо передбачення коштів у міському бюджеті на 2016 рік на оплату
робіт гр. Логутенко С.М., виконаних у 2015 році - постійній комісії з питань
промисловості, підприємництва та торгівлі - надати висновок щодо питання
передбачення коштів у міському бюджеті на 2016 рік на оплату робіт
гр. Логутенко С.М., виконаних у 2015 році;
2) лист департаменту корпоративних прав та правового забезпечення
щодо передбачення коштів у міському бюджеті на 2016 рік на облаштування
маршрутів, будівництво та обслуговування зупиночних комплексів відкласти питання для вивчення;
3) лист адміністративної комісії щодо передбачення коштів у міському
бюджеті на 2016 рік на забезпечення матеріально-технічними та
канцелярськими
засобами
адміністративній
комісії
надати
інвентаризаційний список оргтехніки, що перебуває у користуванні комісії;
4) лист управління внутрішньої політики щодо реалізації заходів
програми підтримки ОСН - доручити розглянути лист депутату міської ради
Пилипенко А.А.
Голосували: одноголосно.

Голова постійної комісії

А. О. Хмельников
І

Заступник голови постійної комісії

Додаток
до Протоколу № 12 від 11.04.2016

ЛИСТ ПРИСУТНОСТІ
депутатів на засіданні постійної комісії
з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування
ПІБ
№
п/п
1 Хмельников Артем
Олександрович
2

Глядчишин Геннадій
Вікторович

3

Царенко Микола
Григорович

4

Купрієнко

П о с а д а в к о м іс ії

Підпис

Г о л о в а п о с т ій н о ї
к о м іс ії
З а с т у п н и к го л о в и
п о с т ій н о ї к о м іс ії
С е к р е т ар п о с т ій н о ї
к о м іс ії

Олександр Юрійович
5

Павлов
Артем Григорович

6

Старосколыдева
Анастасія Олександрівна

7

Лисенко Михайло
Олександрович

8

Пилипенко Анжеліка
Анатоліївна

0/

ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИСУТНІХ
на засіданні постійної комісії з питань бюджету, фінансів та
місцевого самоврядування
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