
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
VII СКЛИКАННЯ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЕТИКИ, МАТЕРИНСТВА, 
ДИТИНСТВА ТА ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН

пр. К.Маркса, 75, м. Дніпропетровськ, 49000, тел. / факс (056) 742-87-74 

___ №__________ на № __________від___

ПРОТОКОЛ № 5
засідання постійної комісії міської ради 

з питань етики, материнства, дитинства та партнерських відносин

22.03.2016
11:00

Присутні:
1. Маринчук С.Г. -  голова комісії;
2. Яровий В.В. -  заступник голови комісії;
3. Начар’ян Н.О. -  секретар комісії;
4. Збарська К.Ю.;
5. Краснов З.Г.;
6. Нікітін С.М.;
7. Примаков К.Ю.;
8. Рублівський В.Г;
9. Селіванова Л.Є.;
10. Суханов С.А.;

Запрошені: Прес-служба Дніпропетровської міської ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про організаційні питання;
2. Про депутатське звернення депутата Дніпропетровської міської ради VII 

скликання, Збарської К. Ю., від 21.03.2016 року № 20/03-43, стосовно 
розгляду питання щодо поведінки міського голови на чергових сесіях 
Дніпропетровської міської ради від 16.03.2016 року (додається);

3. Про Програми департаменту взаємодії з правоохоронними органами, 
мобілізаційної та оборонної роботи і з питань надзвичайних ситуацій 
Дніпропетровської міської ради;

4. Про проект рішення міської ради «Про затвердження Переліку вільних 
від куріння місць на території міста Дніпропетровська»;

і



5. Про проекта рішень міської ради «Про внесення змін до рішення міської 
ради від 22.07.2015 № 37/66 "Про надання дозволу на передачу 
проектної документації на будівництво блочної котельні по 
Запорізькому шосе, 19 на баланс департаменту комунального 
господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської 
ради» та «Про надання дозволу на зняття з балансу КП "ЖЕП № 25" 
основних засобів»;

6. Про проекти рішень міської ради «Про надання дозволу департаменту 
комунального господарства та капітального будівництва 
Дніпропетровської міської ради на передачу об"єкта "Будівництво 
водогону по вул. Магістральній та вул. Коломенській, м. 
Дніпропетровськ" (II черга) в комунальну власність територіальної 
громади міста», «Про надання дозволу департаменту комунального 
господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської 
ради на передачу II черги об’єкта "Винос транзитного водопроводу з 
підвалів житлових будинків на ж/м Комунар та Парус у м. 
Дніпропетровську - реконструкція" в комунальну власність 
територіальної громади міста» та «Про надання дозволу на передачу з 
балансу департаменту комунального господарства та капітального 
будівництва Дніпропетровської міської ради на баланс КП 
"Дніпроводоканал" зовнішніх мереж водопостачання по закінченому 
будівництвом об’єкту "Покращення водопостачання верхньої зони 
північної частини мкр.Таромське, м. Дніпропетровськ -  будівництво»;

7. Про проект рішення міської ради «Про позбавлення звання “Почесний 
громадянин міста Дніпропетровська” Вілкула О. Ю.»;

8. Про проекти рішень міської ради «Про перевезення дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, студентів денної форми навчання 
вищих навчальних закладів 1-ІV рівнів акредитації, учнів професійно- 
технічних навчальних закладів і учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів у 2016 році», «Про забезпечення безоплатного проїзду окремих 
категорій громадян у метрополітені в 2016 році»;

9. Про проект рішення міської ради «Про Програму розвитку 
підприємництва та міжнародного співробітництва на 2016 рік»;

10. Про проект рішення міської ради «Про зменшення ДП "КБ "Південне" 
імені М. К. Янгеля" внеску на розвиток інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури міста Дніпропетровська»;

11. Про проект рішення міської ради «Про надання згоди на прийняття в 
комунальну власність територіальної громади міста мереж 
водопостачання та водовідведення до житлового будинку за адресою: 
вул. Євпаторійська, 2 Б»;

12. Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської 
ради від 21.09.2005 № 71/30 "Про районні у місті ради»;

13. Про проект рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до 
рішення міської ради від 16.03.2016 № 7/3 «Про затвердження структури 
Дніпропетровської міської ради та її виконавчих органів, граничної 
чисельності працівників міської ради та її виконавчих органів».
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1. СЛУХАЛИ: Про організаційні питання.
Виступили:
Маринчук С.Г. -  інформував про зміни у керівному складі комісії. 
Маринчук С.Г. -  голова комісії, Яровий В.В. -  заступник голови комісії, 

Начар’ян Н.О. -  секретар комісії.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію прийняти до відома.

2. СЛУХАЛИ: Про депутатське звернення депутата Дніпропетровської 
міської ради VII скликання, ЗбарськоїК. Ю., від 21.03.2016 року № 20/03-43, 
стосовно розгляду питання щодо поведінки міського голови на чергових 
сесіях Дніпропетровської міської ради від 16.03.2016 року (додається). 

Виступили:
Збарська К. Ю. (депутат Дніпропетровської міської ради VII 

скликання) -  інформувала про зміст депутатського звернення. Також 
виступили: Маринчук С.Г., Начар’ян Н.О., Краснов З.Г., Суханов С.А., 
Селіванова Л.Є.

Як підтвердження, до депутатського звернення було додано відеозапис 
засідання сесії від 16.03.2016 року.

(Перегляд відеозапису).
Збарська К. Ю. -  звернулась у депутатському зверненні до постійної 

комісії з проханням на найближчій сесії Дніпропетровської міської ради 
зачитати вголос протокол засідання постійної комісії з питань етики, 
материнства, дитинства та партнерських відносин щодо питання
неприпустимої поведінки та такої, що ганьбить славне ім’я міста 
Дніпропетровська, допущеною міським головою м. Дніпропетровська. 

Маринчук С.Г. поставив питання на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: (на голосуванні відсутній Примаков К. Ю.)
«ЗА» - 8 депутатів;
«ПРОТИ» - 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ» - 1 депутатів.

ВИРІШИЛИ:
Постійна комісія вирішила на підставі ст. 8 Закону України «Про службу 

в органах місцевого самоврядування» розглянути питання неетичної 
поведінки міського голови під час проведення чергової сесії міської ради 
16.03.2016 року та визнати, що основними обов'язками посадових осіб 
місцевого самоврядування є:

додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових 
актів, актів органів місцевого самоврядування;

- шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого 
самоврядування, турбота про високий рівень культури, спілкування і 
поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування;
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- недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам 
місцевого самоврядування та держави.

Також постійна комісія вважає за доцільне зазначити, що міським 
головою, відповідно до ст. 11 Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування» було складено Присягу наступного змісту:

«Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що 
буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися 
Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, 
охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати 
свої посадові обов'язки».

Враховуючи вищезазначене, закликаємо Вас, Шановний Борисе 
Альбертовичу, неухильно дотримуватися вимог законодавства щодо 
спілкування і поведінки, під час проведення пленарних засідань міської ради 
керуватися загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності. Не 
допускати образливих висловлювань та вірно служити громаді та народові 
України.

Оголошення на черговій сесії міської раді протоколу комісії доручити 
Збарській К. Ю.

3. СЛУХАЛИ: Про Програми департаменту взаємодії з правоохоронними 
органами, мобілізаційної та оборонної роботи і з питань надзвичайних 
ситуацій Дніпропетровської міської ради.

Виступили:
Свіренко О.А., Краснов З.Г., Збарська К. Ю., Примаков К.Ю.

Маринчук С.Г. запропонував відкласти узгодження з метою додаткового 
вивчення.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИ»
«УТРИМАЛОСЬ»

ВИРІШИЛИ:
Постійна комісія вирішила відкласти узгодження проектів рішень з метою 

додаткового вивчення.

-10 депутатів;
- 0 депутатів;
- 0 депутатів.

4. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської «Про затвердження Переліку 
вільних від куріння місць на території міста Дніпропетровська».

Виступили:
Скосарев Д.В. (заступник директора КП «Муніципальна гвардія» 
Дніпропетровської міської ради), Свіренко О.А. (директор департаменту 
взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної роботи і з
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питань надзвичайних ситуацій Дніпропетровської міської ради), Субота Г.В. 
(завідувач сектору обліку та звітності -  головний бухгалтер департаменту).

Примаков К.Ю. - запропонував виключити з проекту рішення пункт 5.1.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИ»
«УТРИМАЛОСЬ»

ВИРІШИЛИ:
Постійна комісія вважає за доцільне виключити з проекту рішення «Про 

затвердження Переліку вільних від куріння місць на території міста 
Дніпропетровська» пункт 5.1, як такий, що не відповідає затвердженому 
СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МУНІЦИПАЛЬНА 
ГВАРДІЯ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

5. СЛУХАЛИ: Про проекти рішень міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 22.07.2015 № 37/66 "Про надання дозволу на 
передачу проектної документації на будівництво блочної котельні по 
Запорізькому шосе, 19 на баланс департаменту комунального господарства та 
капітального будівництва Дніпропетровської міської ради» та «Про надання 
дозволу на зняття з балансу КП "ЖЕП № 25" основних засобів».

Маринчук С.Г. поставив питання узгодження проектів рішень на 
голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИ»
«УТРИМАЛОСЬ»

ВИРІШИЛИ:
Постійна комісія вирішила узгодити надані проекти рішень міської ради.

-10 депутатів;
- 0 депутатів;
- 0 депутатів.

-10 депутатів;
- 0 депутатів;
- 0 депутатів.

6. СЛУХАЛИ: Про проекти рішень міської ради «Про надання дозволу 
департаменту комунального господарства та капітального будівництва
Дніпропетровської міської ради на передачу об"єкта "Будівництво водогону 
по вул. Магістральній та вул. Коломенській, м. Дніпропетровськ" (II черга) в 
комунальну власність територіальної громади міста», «Про надання дозволу 
департаменту комунального господарства та капітального будівництва
Дніпропетровської міської ради на передачу II черги об’єкта "Винос 
транзитного водопроводу з підвалів житлових будинків на ж/м Комунар та 
Парус у м. Дніпропетровську - реконструкція" в комунальну власність 
територіальної громади міста» та «Про надання дозволу на передачу з 
балансу департаменту комунального господарства та капітального 
будівництва Дніпропетровської міської ради на баланс КП "Дніпроводоканал"
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зовнішніх мереж водопостачання по закінченому будівництвом об’єкту 
"Покращення водопостачання верхньої зони північної частини мкр.Таромське, 
м. Дніпропетровськ -  будівництво».

Маринчук С.Г. поставив питання узгодження проектів рішень на 
голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 10 депутатів;
«ПРОТИ» - 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ» - 0 депутатів.

ВИРІШИЛИ:
Постійна комісія вирішила узгодити надані проекти рішень міської ради.

7. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про позбавлення звання 
«Почесний громадянин міста Дніпропетровська» Вілкула О. Ю.

Виступили:
Начар’ян Н.О. - інформувала про зміст проекту рішення. Також 

виступили: Суханов С. А., Селіванова Л. Є., Збарська К. Ю. Депутати 
зазначили, що даний проект рішення не відповідає вимогам чинного 
законодавства, та не може бути узгодженим комісією.

Маринчук С.Г. поставив питання узгодження проекту рішення на 
голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: (на голосуванні відсутні депутати Примаков К. Ю. та 
Краснов 3. Г.)

«ЗА» - 0 депутатів;
«ПРОТИ» - 7 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ» - 1 депутатів.

ВИРІШИЛИ:
Постійна комісія вирішила не узгоджувати проект рішення міської ради 

«Про позбавлення звання «Почесний громадянин міста Дніпропетровська» 
Вілкула О. Ю., як такий, що не відповідає вимогам чинного законодавства.

Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та 
реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного 
об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно 
або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів 
України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, 
селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх 
виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють 
спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст (ст.2 ЗУ «Про місцеве 
самоврядування в Україні»).
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Відповідно до ч.І ст. 10 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» 
сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що 
представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та 
в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені 
Конституцією України, цим та іншими законами.

Згідно ч.З ст. 23-' Закону України «Про звернення громадян» електронна 
петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, 
порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, 
жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, 
заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи 
людини. В петиції, що пропонується на розгляд ради міститься недостовірна 
інформація та незаконні обвинувачення, на підставі яких йде посягання на 
права людини, що грубо порушує вимоги ст. 62 Конституції України та 
ст. 23-1 Закону України «Про звернення громадян».

Крім того, відповідно до ст. 23-' Закону України «Про звернення 
громадян» вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної 
петиції до органу місцевого самоврядування та строку збору підписів 
визначаються статутом територіальної громади. Порядок розгляду 
електронної петиції, адресованої Президенту України, Верховній Раді 
України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування, 
визначається відповідно Президентом України, Верховною Радою України, 
Кабінетом Міністрів України, місцевою радою.

Статут територіальної громади міста Дніпропетровська не встановлює 
кількість підписів громадян та строки збору підписів на підтримку 
електронної петиції.

Положення про електронні петиції у Дніпропетровській міській раді не 
затверджено, порядок розгляду електронних петицій не прийнято, а лише 
винесено до розгляду міською радою.

З огляду на наведене не погоджує проект рішення міської ради «Про 
позбавлення звання «Почесний громадянин міста Дніпропетровська» 
Вілкула О. Ю.» з огляду його не відповідності вимогам чинного в Україні 
законодавства.

8. СЛУХАЛИ: Про проекти рішень міської ради «Про перевезення дітей- 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, студентів денної форми 
навчання вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації, учнів 
професійно-технічних навчальних закладів і учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів у 2016 році», «Про забезпечення безоплатного проїзду 
окремих категорій громадян у метрополітені в 2016 році».

Виступили: Климіна Г.І., Селіванова Л.Є., Яровий В.В.

Маринчук С.Г. поставив питання узгодження проектів рішень на 
голосування.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИ»
«УТРИМАЛОСЬ»

- 10 депутатів;
- 0 депутатів;
- 0 депутатів.

ВИРІШИЛИ:
Постійна комісія вирішила узгодити надані проекти рішень міської ради.

9. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про Програму розвитку 
підприємництва та міжнародного співробітництва на 2016 рік».

Маринчук С.Г. поставив питання узгодження проектів рішень на 
голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИ»
«УТРИМАЛОСЬ»

ВИРІШИЛИ:
Постійна комісія вирішила узгодити надані проекти рішень міської ради.

-10 депутатів;
- 0 депутатів;
- 0 депутатів.

10. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про зменшення ДП "КБ 
"Південне" імені М. К. Янгеля" внеску на розвиток інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури міста Дніпропетровська».

Маринчук С.Г. поставив питання узгодження проектів рішень на 
голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИ»
«УТРИМАЛОСЬ»

ВИРІШИЛИ:
Постійна комісія вирішила узгодити надані проекти рішень міської ради.

11. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про надання згоди на 
прийняття в комунальну власність територіальної громади міста мереж 
водопостачання та водовідведення до житлового будинку за адресою: вул. 
Євпаторійська, 2 Б».

Маринчук С.Г. поставив питання узгодження проектів рішень на 
голосування.

-10 депутатів;
- 0 депутатів;
- 0 депутатів.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИ»
«УТРИМАЛОСЬ»

-10 депутатів;
- 0 депутатів;
- 0 депутатів.

ВИРІШИЛИ:
Постійна комісія вирішила узгодити надані проекти рішень міської ради.

12. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 21.09.2005 № 71/30 "Про районні у місті ради». 
Виступили: Надха Н.Ю., Начар’ян Н.О., Рублівський В.Г.

ГОЛОСУВАЛИ:
Не голосували через відсутність кворуму.

ВИРІШИЛИ:
Узгодження проекту рішення міської ради відкладено.

13. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про внесення змін та 
доповнень до рішення міської ради від 16.03.2016 № 7/3 «Про затвердження 
структури Дніпропетровської міської ради та її виконавчих органів, граничної 
чисельності працівників міської ради та її виконавчих органів».

Виступили: Надха Н.Ю., Начар’ян Н.О., Рублівський В.Г.

ГОЛОСУВАЛИ:
Не голосували через відсутність кворуму.

ВИРІШИЛИ:
Узгодження проекту рішення міської ради відкладено.

Голова постійної комісії

Секретар постійної комісії
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Додаток
до протоколу засідання постійної комісії

ЛИСТ ПРИСУТНІХ
на засіданні постійної комісії міської ради з питань 

етики, законності та місцевого самоврядування

22.03.2016
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