
ПРОТОКОЛ № 14
засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів та 

місцевого самоврядування

20.04.2016 м. Дніпропетровськ

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обов'язки секретаря постійної комісії.
2. Про запровадження практики електронних закупівель за кошти 

міського бюджету в комунальних підприємствах міської ради (відповідно до 
рішення міської ради від 30.09.2015 № 6/67):

- КП "ТПТЕ "Теплотранс",
- МКП "Дніпропетровські міські теплові мережі",
- КП "Коменергосервіс",
- КП "Теплоенерго",
- КП "Дніпроводоканал",
- МКП "Дніпропетровський електротранспорт",
- КП " Міськсвітло",
- КП "Гідроспоруди".
3. Про проекти рішень міської ради, які плануються до розгляду 

на 7 черговій сесії міської ради, згідно переліку.
4. Про розгляд документів від замовників-забудовників щодо 

нарахування внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури міста згідно переліку.

5. Різне:
- лист постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та екології щодо 

внесення змін до Комплексної програми екологічної безпеки.

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 депутату Павлову Артему Григоровичу підписати протокол 
засідання та завізувати документи від замовників-забудовників замість 
секретаря постійної комісії.

Голосували: одноголосно.

2. СЛУХАЛИ:

Про запровадження практики електронних закупівель за кошти міського 
бюджету в комунальних підприємствах міської ради (відповідно до рішення 
міської ради від 30.09.2015 № 6/67):

- КП "ТПТЕ "Теплотранс".
Слухали: інформацію директора КП "ТПТЕ "Теплотранс" Кіта С.А. 

стосовно проведених торгів та укладених договорів через систему "Прозоро".
Вирішили: інформацію прийняти до відома.

- МКП "Дніпропетровські міські теплові мережі".
Слухали: інформацію директора МКП "Дніпропетровські міські теплові 

мережі" Чернікова А.А. стосовно складання плану закупівель підприємства 
після проведення гідровипробувань та складання розрахунків по ремонтним 
роботам.

Вирішили: інформацію прийняти до відома та доручити надати 
постійній комісії інформацію стосовно плану закупівель до 10.05.2016.

- КП "Коменергосервіс"
Слухали: інформацію директора КП "Коменергосервіс" Потапенка О.В. 

стосовно плану закупівель та відсутність коштів для реалізації цього плану.
Вирішили: інформацію прийняти до відома.



- КП "Теплоенерго".
Слухали: інформацію директора КП "Теплоенерго" Клименка А.В. 

стосовно пропозицій на торгах та відсутність постачальників.
Вирішили: інформацію прийняти до відома та доручити надати 

постійній комісії інформацію стосовно плану закупівель до 10.05.2016, а 
також рекомендовано активніше звертатись за консультаціями стосовно 
роботи у системі "Прозоро".

- КП "Дніпроводоканал".
Представники підприємства не з'явились на засідання постійної комісії.

- МКП "Дніпропетровський електротранспорт"
Слухали: інформацію в.о. директора МКП "Дніпропетровський

електротранспорт" Легкого В.М. стосовно пропозицій на торгах у системі 
"Прозоро", укладених договорів та проведених закупівель.

Вирішили: інформацію прийняти до відома.

- КП " Міськсвітло".
Слухали: інформацію заступника директора КП "Міськсвітло"

Олефіренка О.В. стосовно проведених торгів у системі "Прозоро".
Вирішили: інформацію прийняти до відома та рекомендовано провести 

навчання співробітників, активніше приймати участь у семінарах та 
звертатись за консультаціями до регіональних представників системи 
"Прозоро"; надати інформацію стосовно планів закупівель до 10.05.2016.

- КП "Гідроспоруди".
Слухали: інформацію директора КП "Гідроспоруди" Лазарева В.В. 

стосовно проведених торгів на поточний ремонт як учасника та торгів на 
закупівлю товарів через систему "Прозоро".

Вирішили: інформацію прийняти до відома; рекомендовано звертатись 
за допомогою у залучені учасників на інші площадки; надати інформацію 
стосовно планів закупівель до 10.05.2016.

Голосували: одноголосно.

3. СЛУХАЛИ:

Про проекти рішень міської ради, які плануються до розгляду 
на 7 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.

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:

погодити техніко-економічні показники щодо вирішення питань 
земельних відносин у м. Дніпропетровську та надання довідки про величину 
пайової участі згідно додатку 2 до протоколу.

Голосували: одностайно.

5. СЛУХАЛИ:

Різне:
1) лист постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та екології щодо 

внесення змін до Комплексної програми екологічної безпеки -  запросити на 
наступне засідання начальника управління охорони навколишнього 
середовища Головаху П.В.

Голосували: одноголосно.

Голова постійної комісії

Секретар постійної комісії



Додаток

до Протоколу № 14 від 20.04.2016

ЛИСТ ПРИСУТНОСТІ 
депутатів на засіданні постійної комісії 

з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування

№
п/п

ПІБ П осада в комісії Підпис

1 Хмельников Артем 
Олександрович

Голова постійної 
комісії

2 Кучугура Максим 
Васильович

Заступник голови 
постійної комісії

відрядження

3 Царенко Микола 
Григорович

Секретар постійної 
комісії

відпустка

4 Глядчишин Геннадій 
Вікторович Ы .  Іш М >

5 Купрієнко
Олександр Юрійович

6 Павлов
Артем Григорович

7 Староскольцева 
Анастасія Олександрівна

8 Лисенко Михайло 
Олександрович С Л .

9 Пилипенко Анжеліка 
Анатоліївна г М '



ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИСУТНІХ

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

20.04.2016 о 10:00

№ ПІБ Назва організації

у ^ Є а />
/6  о с  с  С е

а Т  , (Г '

«



Порядок денний
засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів та 

місцевого самоврядування 
20.04.2016 Біла зала о 10;00

1. Про запровадження практики електронних закупівель за кошти 
міського бюджету в комунальних підприємствах міської ради (відповідно до 
рішення міської ради від 30.09.2015 № 6/67):____________________________
№
п/п

Назва КП Директор Час

1 КП "ТПТЕ "Теплотранс" Кіт Сергій Анатолійович 
097-928-10-61

10:00

2 МКП "Дніпропетровські 
міські теплові мережі"

Черніков Антон Анатолійович 10:25

3 КП "Коменергосервіс" Потапенко Олександр 
Васильович

10:50

4 КП "Теплоенерго" Клименко Андрій 
В олодимирович

11:15

5 КП "Дніпроводоканал" Поток Богдан Степанович 11:40

6 МКП "Дніпропетровський 
електротранспорт"

Легкий Володимир Михайлович 
063-337-36-21

12:00

7 КП "Міськсвітло" Старовойтов Дмитро Федорович 
067-617-61-61

12:20

8 КП "Гідроспоруди" Лазарев Валентин 
Володимирович

12:40

2. Про проекти рішень міської ради, які плануються до розгляду 
на 7 черговій сесії міської ради, згідно переліку.

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

4. Різне:
- Лист постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та екології щодо 

внесення змін до Комплексної програми екологічної безпеки.


