
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 № 6
засідання постійної комісії міської ради 

з питань етики, материнства, дитинства та партнерських відносин
29.03.2016

10:30
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. Нікітін С.М.;
6. Примаков К.Ю.;
7. Рублівський В.Г;
Відсутні:
1. Краснов З.Г.;
2. Селіванова Л.Є.;
3. Суханов С.А.

Запрошені: Прес-служба Дніпропетровської міської ради, Івченко Ю. Ф. -  
заступник директора департаменту споживчого ринку та сфери послуг 
Дніпропетровської міської ради, Надха И. Ю. -  в. о. директора департаменту 
забезпечення діяльності міської ради - апарату Дніпропетровської міської 
ради, начальника управління забезпечення депутатської діяльності, 
Чернишова Л. М. -  в. о. начальника управління освіти та науки 
Дніпропетровської міської ради, Шатайло О. М. - заступник начальника 
управління корпоративних прав департаменту корпоративних прав та 
правового забезпечення Дніпропетровської міської ради, 
Невдаха Б. Б. - заступник начальника управління ринків, місцевих податків і 
зборів департаменту споживчого ринку і сфери послуг Дніпропетровської 
міської ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про проект рішення міської ради «Про реорганізацію Державного закладу 
«Відділкова лікарня станції Нижньодніпровськ -  Вузол державного 
підприємства «Придніпровська залізниця»;
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2. Про проект рішення міської ради «Про надання згоди на прийняття в 
комунальну власність територіальної громади міста об’єкта "Пішохідні 
переходи закритого типу в різних рівнях із проїзної частиною проспект 
"Газети "Правда" в м. Дніпропетровську, будівництво «Перша черга»;
3. Про проект рішення міської ради «Про припинення комунальних 
підприємств Дніпропетровської міської ради»;
4. Про проект рішення міської ради «Про винесення доповнень до рішення 
міської ради від 27.12.2010 № 5/6 «Про місцеві податки і збори на території 
міста»;
5. Про проект рішення міської ради «Про Програму виконання доручень 
виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016 - 
2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, 
передбачених на фінансування цієї Програми»;
6. Про лист КП «Адміністративно-технічне управління» Дніпропетровської
міської ради від____________№_____________ стосовно невідповідності
займаній посаді заступника міського голови Санжари О. О. та перевищення 
ним повноважень, як посадової особи органів місцевого самоврядування.;
7. Про проект рішення міської ради «Про надання згоди на прийняття в 
комунальну власність територіальної громади міста малих архітектурних 
форм».

1. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про реорганізацію 
Державного закладу «Відділкова лікарня станції Нижньодніпровськ -  Вузол 
державного підприємства «Придніпровська залізниця».

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИ»
«УТРИМАЛОСЬ»

ВИРІШИЛИ:
Постійна комісія вирішила узгодити наданий проект рішення міської ради.

2. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про надання згоди на 
прийняття в комунальну власність територіальної громади міста об’єкта 
"Пішохідні переходи закритого типу в різних рівнях із проїзної частиною 
проспект "Газети "Правда" в м. Дніпропетровську, будівництво «Перша 
черга».

Виступили:
Начар'ян Н. О., Нікітін С. М.
Маринчук С.Г. поставив питання узгодження проекту рішення на 

голосування.

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

- 6 депутатів;
- 0 депутатів;
- 1 депутатів.

ВИРІШИЛИ:
Постійна комісія вирішила узгодити наданий проект рішення міської ради.

3. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про припинення 
комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради».

Виступили:
Начар'ян Н. О. -  запропонувала п.1 проекту рішення міської ради «Про 

припинення комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради»
доповнити підпунктом: «- Комунальне підприємство «Муніципальна гвардія» 
Дніпропетровської міської ради, код ЕДРПОУ 37538877.».

Маринчук С. Г. поставив питання на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: (на голосуванні відсутній Рублівський В. Г.)
«ЗА» - 6 депутатів;
«ПРОТИ» - 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ» - 0 депутатів.

ВИРІШИЛИ:
Постійна комісія вважає за доцільне п.1 проекту рішення міської ради 

«Про припинення комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради» 
доповнити підпунктом: «- Комунальне підприємство «Муніципальна гвардія» 
Дніпропетровської міської ради, код ЕДРПОУ 37538877.».

4. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про винесення 
доповнень до рішення міської ради від 27.12.2010 № 5/6 «Про місцеві податки 
і збори на території міста».

Виступили:
Примаков К. Ю. - інформував про винесення проекту рішення міської 

ради «Про винесення доповнень до рішення міської ради від 27.12.2010 № 5/6 
«Про місцеві податки і збори на території міста» на розгляд 5 чергової сесії 
міської ради.

З метою додаткового вивчення зазначеного проекту рішення, депутати 
постійної комісії звернулися до заступника директора департаменту 
споживчого ринку та сфери послуг Дніпропетровської міської ради 
Івченко Ю. Ф. з проханням деталізації окремих пунктів проекту рішення.

Івченко Ю. Ф. -  у грубій формі зазначив, що по даному проекту рішення 
він не готовий доповісти, так як не знайомий зі змістом винесеного на розгляд 
5 чергової сесії міської ради проектом рішення «Про винесення доповнень до
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рішення міської ради від 27.12.2010 № 5/6 «Про місцеві податки і збори на 
території міста».

Маринчук С. Г. -інформував, що 28.03.2016 року директора 
департаменту споживчого ринку та сфери послуг Дніпропетровської міської 
ради, Терент'єва Д. О., листом постійної комісії (додається) було запрошено на 
засідання постійної комісії з метою детального вивчення саме цього проекту 
рішення. Враховуючи, що безпосередній керівник направив свого заступника, 
то заступник повинен володіти інформацією стосовно змісту та деталізації 
запропонованого на розгляд проекту рішення.

Примаков К. Ю. - запропонував рекомендувати представнику прес- 
служби Дніпропетровської міської ради, який був присутній на засіданні 
комісії, висвітлити у засобах масової інформації неповажну, неетичну, та 
неприпустиму поведінку заступника директора департаменту споживчого 
ринку та сфери послуг Дніпропетровської міської ради Івченко Ю. Ф., як 
посадової особи органів місцевого самоврядування.

Маринчук С. Г. поставив питання на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: (на голосуванні відсутній Рублівський В. Г.)
«ЗА» - 6 депутатів;
«ПРОТИ» - 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ» - 0 депутатів.

ВИРІШИЛИ:
Постійна комісія вирішила рекомендувати представнику прес-служби 

Дніпропетровської міської ради, який був присутній на засіданні комісії, 
висвітлити у засобах масової інформації неповажну, неетичну, та 
неприпустиму поведінку заступника директора департаменту споживчого 
ринку та сфери послуг Дніпропетровської міської ради Івченко Ю. Ф., як 
посадової особи органів місцевого самоврядування, враховуючи основні 
обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування, що зазначені у Законі 
України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

5. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про Програму
виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VII 
скликання на 2016 - 2020 роки та Положення про витрачання коштів міського 
бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми».

Виступили:
Надха Н. Ю. - інформувала про Програму виконання доручень виборців 

депутатами Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016 - 2020 роки 
та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на 
фінансування цієї Програми.

Збарська К. Ю. -  запропонувала внести наступні зміни до Положення 
про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування 
Програми виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської 
міської ради VII скликання на 2016 - 2020 роки:

4



- у п.6 Положення останнє речення доповнити фразою «протягом трьох 
днів» та викласти останнє речення п.5 Положення у такій редакції: 
«Департамент реєструє та розглядає лист (заяву) протягом трьох днів.»;

- п.8 Положення викласти у такій редакції: «Після отримання всіх 
запитаних документів, Департамент передає їх для розгляду та виконання до 
фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради.»;

- у п. 9 Положення слово «комісією» замінити на слово 
департаментом»;

- пункти 10-15 Положення виключити;
- п. 16 Положення викласти у такій редакції: «Фінансово-економічний 

департамент Дніпропетровської міської ради не пізніше 10 днів, з дня 
отримання листа (заявки) готує проект розпорядження міського голови щодо 
надання субвенції обласному бюджету або бюджетам районів у місті та після 
видання розпорядження готує відповідні довідки про внесення змін до розпису 
загального або спеціального фондів міського бюджету між головними 
розпорядниками коштів міського бюджету, кодами функціональної та 
економічної класифікації видатків та проводить фінансування видатків на 
витрати за пропозиціями виконавців Програми.»

Маринчук С. Г. поставив питання на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИ»
«УТРИМАЛОСЬ»

ВИРІШИЛИ:
Постійна комісія вважає за доцільне внести, зазначені депутатом 

Збарською К. Ю., зміни до Положення про витрачання коштів міського 
бюджету, передбачених на фінансування Програми виконання доручень 
виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016 - 
2020 роки

6. СЛУХАЛИ: Про лист КП «Адміністративно-технічне управління»
Дніпропетровської міської ради від____________№_____________ стосовно
невідповідності займаній посаді заступника міського голови Санжари О. О. та 
перевищення ним повноважень, як посадової особи органів місцевого 
самоврядування.

Виступили:
Збарська К. Ю., Начар’ян Н. О., Рублівський В. Г. Депутати 

запропонували запросити на засідання постійної комісії заступника міського 
голови Санжару О. О. для детального вивчення фактів, викладених у листі.

Маринчук С. Г. поставив питання на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: (на голосуванні відсутній Маринчук С.Г.)
«ЗА» - 6 депутатів;
«ПРОТИ» - 0 депутатів;
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- 7 депутатів;
- 0 депутатів;
- 0 депутатів.



«УТРИМАЛОСЬ» - 0 депутатів.

ВИРІШИЛИ:
Постійна комісія вважає за доцільне запросити на засідання постійної 

комісії заступника міського голови Санжару О. О. для детального вивчення 
фактів, викладених у листі.

6. СЛУХАЛИ: Про проект рішення міської ради «Про надання згоди на 
прийняття в комунальну власність територіальної громади міста малих 
архітектурних форм».

Виступили:
Маринчук С. Г. поставив питання на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИ»
«УТРИМАЛОСЬ»

- 6 депутатів;
- 0 депутатів;
- 1 депутатів.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради «Про надання згоди на прийняття 

в комунальну власність територіальної громади міста малих архітектурних 
форм».

Голова постійної комісії

Секретар постійної комісії

б



Додаток
до протоколу засідання постійної комісії

ЛИСТ ПРИСУТНІХ
на засіданні постійної комісії міської ради з питань 

етики, законності та місцевого самоврядування

29.03.2016
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