
ПРОТОКОЛ № 15
засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів та 

місцевого самоврядування

25.04.2016 м. Дніпропетровськ

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обов'язки секретаря постійної комісії.
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 народного депутата України Куліченка 1.1, щодо виділення коштів 

на проект "Проектування та реконструкція будівлі КЗО "СЗШ № 105" під 
навчально-виховний комплекс за адресою: вул. Жовтнева, 26;

- лист народного депутата України про коригування розмірів 
співфінансування проекту "Реконструкція існуючої будівлі дитячого 
навчального закладу, розташованої на території КЗО "НВК № 103" по вул. 
Нарвській, 169".

- лист КП "ОСК "Метал" щодо виділення додаткових коштів на 
реконструкцію басейну;

- лист департаменту корпоративних прав та правового забезпечення про 
визначення джерел фінансування на роботи з виготовлення облікової 
документації та науково-проектної документації з визначення зон охорони 
пам’ятки історії місцевого значення -  меморіал "П'ять братських могил 
воїнам, які загинула при звільненні м. Дніпропетровська" по 
просп. Мануйлівському (просп. Воронцова), 31.

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 Пилипенко Анжеліці Анатоліївні 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 7 черговій сесії міської ради згідно порядку денного (переліки питань 
додається до протоколу -  додатки 1, 2, 3).

ВИРІШИЛА:

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

2) по п. 2.1 " Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 
№ 4/5 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2016 рік" 
та 2.2 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 
30.03.2016 № 3/5 "Про міський бюджет на 2016 рік" - розглянувши лист 
фінансово-економічного департаменту міської ради від 22.04.2016 № 2/10-79 
та заслухавши інформацію заступника директора департаменту Черкас О.І., 
вирішили:

1. Здійснити перерозподіл асигнувань по таких виконавчих органах 
міської ради:

- по департаменту комунального господарства та капітального 
будівництва Дніпропетровської міської ради зменшити асигнування, 
передбачені на проведення капітального ремонту доріг, збільшити



асигнування на проведення капітального ремонту автодорожнього мосту № 2 
через р. Дніпро (КФК 100203) - на суму 85 000 000 грн.;

- по управлінню культури та мистецтва Дніпропетровської міської ради: 
зменшити асигнування по поточних видатках на утримання парків (КФК 
100203) та збільшити асигнування на здійснення громадських робіт (КФК 
090501) - на суму 75 074 грн.;

- зменшити асигнування по управлінню житлового господарства 
Дніпропетровської міської ради, передбачені на придбання та ремонт будівлі 
по вул. Героїв Сталінграда, 1 (КФК 100102) та збільшити асигнування по 
Дніпропетровській міській ради (КФК 150118) на придбання житла для 
учасників АТО - на суму 25 000 000 грн.;

- зменшити асигнування по департаменту взаємодії з правоохоронними 
органами, мобілізаційної та оборонної роботи і з питань надзвичайних 
ситуацій Дніпропетровської міської ради (КФК 250404) та збільшити 
асигнування по Дніпропетровській міській ради (КФК 250404) на 
встановлення відеоспостереження згідно Програми «Безпечне місто» - на 
суму 20 000 000 грн.;

зменшити асигнування по управлінню освіти та науки 
Дніпропетровської міської ради (КФК 070802) та збільшити асигнування по 
Дніпропетровській міській раді (КФК 250404) для КП «Інфорада» на 
придбання обладнання, комп’ютерної техніки, впровадження інформаційно- 
комунікаційних технологій для установ освіти - на суму 27 300 000 грн.;

- зменшити асигнування по управлінню інформаційних технологій 
Дніпропетровської міської ради (КФК 170901), збільшити асигнування по 
Дніпропетровській міській раді (КФК 250404) на впровадження системи 
«Прозорий бюджет», контроль доступу до бюджету, впровадження 
організаційно-комп’ютерної мережі -  на суму 15 000 000 грн.

2. Зменшити асигнування по таких виконавчих органах міської ради:
- Дніпропетровській міській раді з виплати заробітної плати, судового 

збору та оренди приміщень (КФК 010116) -  на суму 3 600 000 грн.; ремонту 
приміщень під ХАБ (КФК 010116) -  на суму 500 000 грн.;

- управлінню праці та соціального захисту населення Дніпропетровської 
міської ради на заходи з оздоровлення дітей-інвалідів, пенсіонерів та 
оздоровлення дітей та молоді згідно Програми національно-патріотичного 
виховання (КФК 091108) -  на суму 7 445 067 грн.;

- управлінню молоді та спорту Дніпропетровської міської ради на 
капітальні видатки по молодіжному парку (КФК 100203) -  на суму 
15 500 000 грн.;



- департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської міської ради на 
придбання медикаментів (КФК 080000) -  на суму 16 951 395 грн.;

- управлінню культури та мистецтв Дніпропетровської міської ради на 
фінансову підтримку базовим театрам (КФК 110104) -  на суму 5 000 000 грн., 
на капітальні вкладення по парках згідно програм (КФК 150101, 100203) -  на 
суму 69 149 703 грн., на реконструкцію КЗК «Шинник» (КФК 150101) -  на 
суму 15 000 000 грн.;

- департаменту транспорту та зв’язку Дніпропетровської міської ради на
реконструкцію тролейбусної лінії маршруту № 13 та будівництво
тролейбусної лінії на ж/м Сокіл (КФК 150101) -  на суму 40 000 000 грн.;

- департаменту комунального господарства та капітального будівництва
Дніпропетровської міської ради на внески у статутні фонди (КФК 180409) - 
на загальну суму 133 069 489 грн., а саме: КП «Теплоенерго»
Дніпропетровської міської ради -  20 000 000 грн., КП «Коменергосервіс» 
Дніпропетровської міської ради - 40 000 000 грн., КП «Дніпропетровські 
міські теплові мережі» Дніпропетровської міської ради - 40 400 000 грн., КП 
«Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради - 32 669 489 грн.; на 
проведення поточного ремонту доріг (КФК 100203) -  на суму 8 551 747 грн.;

- управлінню внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради на 
соціальні дослідження (КФК 250404) -  на суму 320 000 грн.;

- департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур 
Дніпропетровської міської ради на проведення капітального ремонту 
приміщення по вул. Набережна Леніна, 37 (КФК 010116) -  на суму 
10 000 000 грн.

3. Збільшити асигнування по таких виконавчих органах міської ради:
- управлінню праці та соціального захисту населення Дніпропетровської 

міської ради на здійснення заходів по Програмі організації відпочинку та 
дозвілля дітей та пенсіонерів (КФК 091214) -  на суму 12 700 000 грн.;

- управлінню молоді та спорту Дніпропетровської міської ради на 
виконання проектних робіт у Молодіжному парку дозвілля та відпочинку 
«Новокадацький» (КФК 150101) -  на суму 1 000 000 грн.;

- управлінню культури та мистецтв Дніпропетровської міської ради на 
виконання проектних робіт у парках міста (КФК 150101) -  на суму 
5 000 000 грн.;

- департаменту транспорту та зв’язку Дніпропетровської міської ради на 
фінансову підтримку КП «Дніпропетровський електротранспорт» (КФК 
170603) - на суму 18 388 064 грн., КП «Дніпропетровський метрополітен» 
(КФК 170303) - на суму 2 848 157 грн.

- Дніпропетровській міський раді на виготовлення поліграфічної 
продукції та придбання квітів (КФК 010016) -  на суму 262 000 грн.,



утримання КП «Інфорада», «СпецАТП», «Міське управління справами» 
(КФК 010116) - на суму 3 806 387 грн., відшкодування збитків та виплату 
моральної шкоди громадянам міста згідно судових рішень (КФК 010116) -  на 
суму 100 000 грн.;висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих 
органів у засобах масової інформації (КФК 010116) -  на суму 6 000 000 грн.;

- департаменту взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної 
та оборонної роботи і з питань надзвичайних ситуацій Дніпропетровської 
міської ради на нанесення дорожньої розмітки та придбання спецтехніки 
(КФК 061002) - на суму 8 551 747 грн.;

- департаменту комунального господарства та капітального будівництва
Дніпропетровської міської ради на внески у статутні фонди (КФК 180409) - 
на загальну суму 227 100 000 грн., а саме: КП «Теплоенерго»
Дніпропетровської міської ради на придбання частотних перетворювачів -  
2 200 000 грн., придбання лічильників - 15 500 000 грн., на виплату заробітної 
плати працівникам - 14 000 000 грн., на погашення кредиту - 2 000 000 грн.; 
КП «Коменергосервіс» Дніпропетровської міської ради на будівництво 
перемичок - 20 000 000 грн.; КП «Дніпропетровські міські теплові мережі» 
Дніпропетровської міської ради на придбання частотних перетворювачів - 
16 900 000 грн., на придбання лічильників -  9 500 000 грн.; на виготовлення 
проекту по модернізації теплових мереж КП «Комунжилсервіс» - 147 000 000 
грн.; на будівництво водопроводу на ж/м Чаплі (КФК 150101) - 17 000 000 
грн.; будівництво насосної станції водовідведення та напірного 
каналізаційного колектору на ж/м Придніпровський до колектору по вул. 20- 
річчя Перемоги (КФК 150101) -  2 200 000 грн.; проведення співфінансування 
по реконструкції СШ № 103, № 105 (КФК 150101)- 7 553 180 грн.; виплату 
грошової компенсації ПАТ ДТЗ за демонтовані виробничі будівлі та споруди 
у зв’язку із будівництвом об’єкта «Автомобільна дорога на ділянці від вул. 
Кайдацький шлях до автомобільної дороги Київ-Луганськ-Ізварине» (КФК 
170703)- 12 577 866 грн.

4. 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.

5. Рекомендувати Дніпропетровській міській раді та фінансово- 
економічному департаменту міської ради розірвати договір з Державним 
комунальним підприємством "Каси Аерофлоту" про оренду приміщень по 
вул. Набережній ім.В.І.Леніна оскільки фінансування за поданням керівника 
департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур не 
передбачається.



3) про проект рішення "Про внесення змін до рішення 
30.09.205 № 6/67" -  погодити із доповненнями пункту 3 сто 
виділяються відповідно до Програми виконання до 
депутатами Дніпропетровської міської ради VII скликання.

4) про проект рішення "Про створення тимчасової ко 
Дніпропетровської міської ради з питань аналізу діяльн 
органів та їх посадових осіб, керівників комунальн 
Дніпропетровської міської ради" -  постійна комісія має заув 
тимчасової контрольної комісії, а також пропонує виключ 
дублюють контролюючі функції постійної комісії з питань б 
та місцевого самоврядування

Голосували: одноголосно.

міської ради від 
єовно коштів, які 

ручень виборців

нтрольної КОМІСІЇ 

ості виконавчих 
их підприємств 
аження до складу 
ити функції, які 

юджету, фінансів

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 4 до протоколу.

Голосували: одностайно.

5. СЛУХАЛИ:

Різне:
1) лист народного депутата України Куліченка 1.1 

коштів на проект "Проектування та реконструкція будівлі К 
під навчально-виховний комплекс за адресою: вул 
фінансово-економічному департаменту міської рад 
співфінансування щодо реалізації проекту "Проектування 
будівлі Комунального закладу освіти "Середня загаль 
№ 105" Дніпропетровської міської ради під навчально-вихо 
адресою: вул. Жовтнева, 26" у розмірі 10% у сумі 2 175, 2795

2) лист народного депутата України про кори/ 
співфінансування проекту "Реконструкція існуючої 
навчального закладу, розташованої на території КЗО

щодо виділення 
ЗО "СЗШ № 105" 
Жовтнева, 26 -  
и передбачити 
та реконструкція 
ноосвітня школа 
вний комплекс за 

тис. грн.
ування розмірів 

будівлі дитячого 
НВК № 103" по



твул. Нарвській, 169" - фінансово-економічному департаменту міської ради 
передбачити співфінансування щодо реалізації проекту "Реконструкція 
існуючої будівлі дитячого навчального закладу, розташованої на території 
Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 103" 
Дніпропетровської міської ради по вул. Нарвській, 169 у 
м. Дніпропетровську" у розмірі 30% у сумі 5 377,900 тис. грн.

3) лист КП "ОСК "Метал" щодо виділення додаткових коштів на 
реконструкцію басейну -  постійна комісія відзначає, що на теперішній час не 
має можливості виділити додаткові кошти на реконструкцій) басейну.

4) лист департаменту корпоративних прав та правового забезпечення 
про визначення джерел фінансування на роботи з виготовлення облікової 
документації та науково-проектної документації з визначення зон охорони 
пам’ятки історії місцевого значення -  меморіал "П'ять братських могил

які загинула при звільненні м. Дніпропетровська" по
31

воїнам,
просп. Мануйлівському (просп. Воронцова), 
корпоративних прав та правового забезпечення 
розрахунки; фінансово-економічному департаменту 
передбачити фінансування.

5) лист управління охорони навколишнього природ 
щодо фінансування природоохоронних заходів, що потребують фінансування 
в 2016 році з міського фонду охорони навколишнього природного 
середовища -  фінансово-економічному департамент)’ 
передбачити фінансування на проведення заходів від 
затоплення в районі ДНЗ № 155 у сумі 50,00 тис. грн.

Голосували: одноголосно.
6) про розгляд кандидатури на посаду директора КП " 

технічне управління" -  розглянувши кандидатуру Козіка Олександра 
Олександровича, вирішили питання узгодження поставити на голосування.

Голосували: за -  3, проти -  1, утримались -  1. Рішення не прийнято.
7) Про розгляд кандидатури на посаду директора! КП "Інфо-Рада- 

Дніпро" -  розглянувши кандидатуру Петренка Володимира Володимировича, 
вирішили питання узгодження поставити на голосування.

Голосували: за -  2, проти -  немає, утримались -  3. Рішення не прийнято.
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