
ПРОТОКОЛ № 18
засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів та 

місцевого самоврядування

17.05.2016 м. Дніпропетровськ

ПРИСУТНІ:
Голова комісії: депутат міської ради Хмельников А.О.
Секретар комісії: депутат міської ради Царенко М.Г.
Члени комісії: депутати міської ради Глядчишин Г.В., Купрієнко О.Ю., 
Павлов А.Г. Пилипенко А.А., Староскольцева А.О.
Відсутні: депутати міської ради Кучугура М.В., Лисенко М.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проекти рішень міської ради, які плануються до розгляду 
на 8 черговій сесії міської ради, згідно переліку.

Про проекти рішень міської ради з питань земельних відносин та з 
питань архітектури та містобудування, які плануються до розгляду 
на 8 черговій сесії міської ради згідно порядку денного (5 та 6 розділи).

3. Про розгляд документів від замовників-забудовників щодо 
нарахування внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури міста згідно переліку.

4. Різне.

ВИРІШИЛИ:

затвердити порядок денний засідання постійної комісії та приступити до 
розгляду його питань.

Голосували: одноголосно.

1. СЛУХАЛИ:

Про проекти рішень міської ради, які плануються до розгляду 
на 8 черговій сесії міської ради, згідно переліку (перелік питань додається до 
протоколу -  додаток 1).

ВИРІШИЛА:

1) перелік питань та висновки розгляду проектів рішень міської ради 
додаються до протоколу



2) По проекту рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до 
рішення міської ради від 30.03.2016 №3/5 «Про міський бюджет на 2016 рік»:

Розглянувши пропозиції фінансово-економічного департаменту 
Дніпропетровської міської ради щодо внесення змін до показників міського 
бюджету на 2016 рік (лист від 10.05.2016 № 2/13-88) постійна комісія з 
питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування вирішила:

1. Погодитися з пропозиціями фінансово-економічного департаменту 
Дніпропетровської міської ради.

2. Додатково внести зміни до показників міського бюджету на 2016 рік, 
а саме:

перерозподілити бюджетні асигнування по таких виконавчих органах 
міської ради:

- по управлінню молоді та спорту Дніпропетровської міської ради 
зменшити асигнування загального фонду (КФК 100203) та збільшити 
асигнування спеціального фонду (КФК 100203) на придбання спортивного 
обладнання для легкоатлетичного майданчика за адресою: пров. Парусний - 
на суму 600 000 грн.;

- по управлінню культури та мистецтва Дніпропетровської міської ради: 
по загальному фонду зменшити асигнування по КФК 110104 та збільшити 
асигнування по КФК 110502 через визначення виконавцем проведення 
заходів, передбачених проектом «Культурна столиця», КП «Центральний 
міський дитячий парк Лазаря Глоби» -  на суму 10 000 000 грн.

- по управлінню житлового господарства Дніпропетровської міської 
ради по загальному фонду зменшити асигнування, передбачені на 
благоустрій (КФК 100203) придомових територій та збільшити асигнування 
на ці цілі по департаменту комунального господарства та капітального 
будівництва Дніпропетровської міської ради (КФК 100203) -  на суму 
25 000 000 грн.

3. Фінансово-економічному департаменту Дніпропетровської міської 
ради при підготовці рішення міської ради щодо внесення змін до показників 
міського бюджету на 2016 рік врахувати висновок постійної комісії міської 
ради з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування.

Голосували: одноголосно.

2. СЛУХАЛИ:

Про проекти рішень міської ради з питань земельних відносин та з 
питань архітектури та містобудування, які плануються до розгляду 
на 8 черговій сесії міської ради згідно порядку денного (5 та 6 розділи) 
(переліки питань додаються до протоколу - додатки 2, 3).



ВИРІШИЛА:

перелік питань та висновки розгляду проектів рішень міської ради 
додаються до протоколу.

Голосували: одноголосно.

3. 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 4 до протоколу.

2) Лист фінансово-економічного департаменту від 17.05.2016 № 10/10- 
223 про надання висновку щодо можливості зарахування виконаних ЗАТ 
"АГРА" робіт від вул. Глинки до вул. Плеханова (продовження Єропейського 
бульвару), протягом 2007 -  2010 років, в рахунок збудованих об’єктів: 
VI черга "Трапеція" та VII черга "Грані" -  постійна комісія вирішила 
створити робочу групу з вивчення цього питання у складі: Хмельников А.О., 
Глядчишин Г.В., Павлов А.Г., Конарева С.К., Федоренко В.О. та представник 
замовника; робочій групі доручити вивчити питання із виїздом на місце та 
надати висновок постійній комісії для прийняття рішення.

Голосували: одностайно.

5. СЛУХАЛИ:

Різне:
1) Лист фінансово-економічного департаменту міської ради від 

17.05.2016 № 3/10-19 про підготовку проекту рішення міської ради стосовно 
звернення депутатів Дніпропетровської міської ради до Верховної Ради 
України щодо розподілу акцизного податку з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі нафтопродуктів, скрапленого газу, 
речовин, які використовуються як компоненти моторних палив, палива 
моторного альтернативного -  постійна комісія вирішила підтримати



пропозицію та внести на розгляд міської ради проект рішення про звернення 
депутатів Дніпропетровської міської ради до Верховної Ради України.

2) лист ТОВ "Панорама" щодо проведення реструктуризації 
заборгованості за оренду нежитлового приміщення за адресою: 
пл. Островського, 2-К -  постійна комісія вирішила погодити можливість 
реструктуризації заборгованості та рекомендувати департаменту 
корпоративних прав та правового забезпечення передбачити при укладанні 
додаткової угоди реструктуризацію заборгованості та розстрочення платежів 
за оренду ТОВ "Панорама" нежитлового приміщення за адресою: 
пл. Островського, 2-К на 5 років з урахуванням індексу інфляції.

Голова постійної комі

Секретар постійної ко

А. О. Хмельников



Додаток 4
до протоколу № 18 комісії від 17.05.2016

Перелік замовників(забудовників), 
яким погоджено техніко-економічні показники

№
п/п

Назва замовника, 
об’єкта

Сума внеску, нарахованого 
відповідно до Положення 

(грн.)
1 . гр. Карімов І.Р.,

Пайова участь не 
сплачується, враховуючи 

що вона менше нуля.

Будівництво та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, 
вул. Лісогорська, буд. № 16

2. ПП "Лад”
Реконструкція існуючої будівлі під 
торговельно-розважальний комплекс (І 
черга)
вул. Набережна Перемоги, буд. 68

362 846,64 -  граничні 
розрахунки (10% від 
експертного звіту)

3. ПП "ІН-МАКС
багатоквартирний житловий будинок з 
вбудованими приміщеннями громадського 
призначення

5 172 790,69

4. ТОВ "Аверс групи" 2 587 466,16,
без урахування сплачених 

коштів у сумі 
209 617,50 грн. 

Рекомендації: після 
прийняття рішення у 

Вищому господарському 
суді по справі ТОВ 

«Аверс-груп», фінансово- 
економічному 

департаменту вирішити 
питання

щодо компенсації 
понесених витрат 
міськвиконкомом 

Дніпропетровської 
міської ради по зазначеній 

земельній ділянці.

житловий будинок з вбудованими 
нежитловими приміщеннями 
вул. Шевченка, 51



5. ПРАТ "Апэа"
реконструкція з прибудовою до будівлі VII 
черги ("Грані") багатофункціонального 
комплексу громадського та житлового 
призначення
вул. Князя Володимира Великого (вул. 
Плеханова, 1-А)

76 984,38

Г олова постійної комісії

Секретар постійної комі

А. О. Хмельников

М. Г. Царенко



Додаток

до Протоколу № 13 від 11.05.2016

ЛИСТ ПРИСУТНОСТІ 
депутатів на засіданні постійної комісії 

з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування

№
п/п

ПІБ П о са д а  в к о м іс ії Підпис

1 Хмельников Артем 
Олександрович

Г олова п о ст ій н о ї 
к о м іс ії

—

2 Кучугура Максим 
Васильович

Заступн ик  голови  
п о ст ій н о ї к о м іс ії

відрядження

3 Царенко Микола 
Г ригорович

С екретар п о ст ій н о ї 
к о м іс ії

4 Глядчишин Геннадій 
Вікторович 'цГ

5 Купрієнко
Олександр Юрійович

6 Павлов
Артем Григорович ------------

7 Староскольцева 
Анастасія Олександрівна

8 Лисенко Михайло 
Олександрович ^  & А / с с с Ь х .

9 Пилипенко Анжеліка 
Анатоліївна


