
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
VII СКЛИКАННЯ

Постійна комісії з питань житлово- комунального та дорожнього господарства
Дніпропетровської міської ради

м. Дніпропетровськ, 49000 просп. Д. Яворницького, 75, каб.227 тел.744 50 97

№_________ на ____________від________

ПРОТОКОЛ 
№ 12 від 26.04.16

Присутні :
Безуглий Д.Г.
Ікол В.Г.
Акуленко Ю.В.
Пилипенко Н.В.
Альошкін Ю.А.
Турчін О.Л.

Порядок денний:

1. Про розгляд кандидатур на посаду директорів Комунальних 
підприємств.

2. Про роботу телекомунікаційних компаній, які надають послуги 
користувачам шляхом прокладання мереж в житлових будинках комунальної 
власності.

(.Запрошено директора ТОВ «Воля-кабель» Лісєєнко Дмитро Валерійович)
3. Про розгляд проектів рішень міської ради, які планується внести на 

розгляд сесії 27.04.2016.

4. Різне.

1.1 Слухали: Про розгляд кандидатури на посаду директора МКВП 
«Дніпрово доканал».

Комісією було уважно розглянуто подання міського голови стосовно 
призначення на посаду директора МКВП «Дніпроводоканал» - Кордаша Д.Є.

Вирішили: Погодити кандидатуру Кордаша Д.Є. на посаду директора МКВП 
«Дніпровордоканал».



1.2 Слухали: Про розгляд кандидатури на посаду директора
КП «Міськзеленбуд»

Комісією було уважно розглянуто подання міського голови стосовно 
призначення на посаду директора КП «Міськзеленбуд» - Фоменка Ю.М.

Вирішили: Погодити кандидатуру Фоменка Ю.М. на посаду директора 
МКВП «Міськзеленбуд» .

1.3 Слухали: Про розгляд кандидатури на посаду директора
КП « Коммунжилсервіс»

Комісією було уважно розглянуто подання міського голови стосовно 
призначення на посаду директора КП «Коммунжилсервіс» - Куян В.П..

Вирішили: Погодити кандидатуру Куян В.П. на посаду директора
КП «Коммунжилсервіс».

2. Слухали: Про роботу телекомунікаційних компаній, які надають 
послуги користувачам шляхом прокладання мереж в житлових будинках 
комунальної власності.

Вирішили: Рекомендувати департаменту транспорту та зв’язку міської 
ради опрацювати в місячний термін перелік технічних умов прокладання 
мереж телекомунікаційних компаній в приміщеннях комунальної власності 
та надати на розгляд комісії.

3. Про проекти рішень міської ради, які вносяться на розгляд сесії 27.04.2016

3.1. Слухали: Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 
№ 4/5 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2016 рік" 
Вирішили: Погодити внесення зазначеного проекта рішення, але без змін 
стосовно міського електричного транспорту.
Голосували: за-4, утримались- 1.

3.2 Слухали: Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми 
соціального захисту мешканців міста Дніпропетровська на 2016-2018 рр. 
Вирішили: Погодити внесення зазначеного проекта рішення на розгляд 
чергової сесії.
Голосували: за-4, утримались- 1.

3.3 Слухали: Про надання дозволу департаменту комунального господарства 
та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради на списання 
витрат по об"єкту "Оздоровлення екологічного стану території Діївської 
пойми у Ленінському районі м. Дніпропетровська"



Вирішили: У зв’язку з питаннями по суті проекта рішення, комісія вирішила 
опрацювати проект рішення додатково.
Голосували: за-5
3.4. Слухали: Про внесення змін до рішення міської ради від 29.02.2016 № 7- 
3/1 "Про затвердження заступників міського голови" шляхом викладення у 
новій редакції
Вирішили: погодити внесення зазначеного проекта рішення на розгляд 
чергової сесії міської ради.
Голосували: За -3, утримались-2

3.5. Слухали: Про кількісний та персональний склад виконавчого комітету 
міської ради
Вирішили: погодити внесення зазначеного проекта рішення на розгляд 
чергової сесії міської ради.
Голосували: За -3, утримались-2

3.6 Слухали: Про затвердження змін та доповнень до Регламенту
Дніпропетровської міської ради VII скликання шляхом викладення у новій 
редакції.
Вирішили: погодити проект рішення тільки в частині внесення змін до 
порядку візування депутатських запитів.

Слухали: До комісії звернулися мешканці по вул. Антоновіча,18 щодо 
питання розрахунків послуг теплопостачання КП «Теплоенерго» та послуг 
на утримання будинку та прибудинкової території КП «Житлове 
господарство Кіровського району» будинку по вул..Антоновіча,18.

Вирішили: Запросити на наступне засідання керівника КП «Теплоенерго» 
для вивчення питання по суті заяви. Керівнику КП «Житлове господарство 
Кіровського району» направити інформаційний запит щодо проведених 
тендерів у 2016 року.

4.РІЗНЄ.

Голова комісії Д.Г.Безуглий

Секретар комісії Ю.В.Акуленко



Додаток
до протоколу засідання постійної комісії

ЛИСТ ПРИСУТНІХ
на засіданні постійної комісії міської ради з житлово- комунального та 

дорожнього господарства Дніпропетровської міської ради

26.04.16

№
з/п Прізвище, ім’я, по-батькові Підпи
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6. Пилипенко Н.В.


