ПРОТОКОЛ № 11
постійної комісії міської ради з питань комунальної
власності, енергозбереження та законності
11.05.2016, 10.00
Присутні:
1. Федоренко В. В.- голова комісії.
2. Верба В. М., 3. Лигін О. П., 4. Буря К. М.

Відсутні: 1.Луценко Н. О., 2. Головаха П. В.
Запрошені:
> Свіренко Олександр Анатолійович - директор департаменту взаємодії з
правоохоронними органами, мобілізаційної роботи і з питань надзвичайних
ситуацій міської ради;
> Харахулах Кирило Васильович - директор КП «Муніципальна гвардія»;
> Скосарев Дмитро Володимирович - заст. директора КП «Муніципальна
гвардія»;
^ Буйвол Анатолій Сергійович - директор КП «Управілння контролю за
благоустроєм міста».
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про звіт щодо діяльності КП «Муніципальна гвардія», а саме:
- фінансовий план на 2016 рік;
- штатний розклад комунального підприємства, заробітна плата
працівників та керівництва;
- річний бухгалтерський облік, фінансово-господарський звіт підприємства
за 2015 рік;
- графіки, об’єкти, час чергувань;
- маршрути з охорони громадського порядку;
- кількість затриманих правопорушників та переданих до органу
внутрішніх справ, штабу формування або громадського пункту охорони
порядку осіб (в період з 01.12.2015-01.04.2016);
- кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення (в
період з 01.12.2015-01.04.2016).
2. Про ситуацію яка склалась по вул. Боброва, 146.
3. Про земляні роботи на рекреаційних землях Дніпра (вул. Набережна
Перемоги, 136) та інші питання.
4. Про питання порядку денного (основний перелік питань).
5. Про питання комунальної власності:
- про перегляд матеріалів щодо переукладення договору оренди на новий
термін за адресою: вул. Тополина, 26 (1-й, 12-поверховки);
про перегляд матеріалів щодо здійснення орендарем поліпшень
орендованого комунального майна за адресою: вул. Театральна, 5А.
6. Різне.

1. СЛУХАЛИ:
Про звіт щодо діяльності КП «Муніципальна гвардія», а саме:
- фінансовий план на 2016 рік;
- штатний розклад комунального підприємства, заробітна плата
працівників та керівництва;
- річний бухгалтерський облік, фінансово-господарський звіт підприємства
за 2015 рік;
- графіки, об’єкти, час чергувань;
- маршрути з охорони громадського порядку;
- кількість затриманих правопорушників та переданих до органу
внутрішніх справ, штабу формування або громадського пункту охорони
порядку осіб (в період з 01.12.2015-01.04.2016);
- кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення (в
період з 01.12.2015-01.04.2016).
Виступили:
> Свіренко Олександр Анатолійович - директор департаменту взаємодії з
правоохоронними органами, мобілізаційної роботи і з питань надзвичайних
ситуацій міської ради;
> Харахулах Кирило Васильович - директор КП «Муніципальна гвардія»;
> Скосарев Дмитро Володимирович - заст. директора КП «Муніципальна
гвардія».
ВИРІШИЛИ:
Надати доручення директору КП «Муніципальна гвардія» (Харахулах К. В.)
підготувати у найближчий термін повну інформацію щодо внесених змін до
статуту КП «Муніципальна гвардія» відповідно до реорганізації структури.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно.
2. СЛУХАЛИ:
Про ситуацію яка склалась по вул. Боброва, 14-6.
Виступив: представник ТОВ «ВЮГАС».
ВИРІШИЛИ:
Більш детально розглянути матеріали та запросити на наступне засідання
постійної комісії міської ради представника ТОВ «ВЮГАС».
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно.
3. СЛУХАЛИ:
Про земляні роботи на рекреаційних землях Дніпра (вул. Набережна
Перемоги, 136) та інші питання.

Виступив: Буйвол А. С. - надав роз’яснення щодо земляних робіт на
рекреаційних землях (вул. Набережна Перемоги, 136) та проінформував про
функціональну діяльність КП «Управілння контролю за благоустроєм міста».
ВИРІШИЛИ:
Інформацію прийняти до відома.
4. СЛУХАЛИ:
Про питання порядку денного (основний перелік питань).
ВИРІШИЛИ:
п. 2.1. «Про зменшення величини пайової участі ТОВ "Мега-Структура" на
розвиток соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури міста
Дніпропетровська" - узгоджено
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно
п. 2.2. «Про зменшення величини внеску ТОВ "Трейдмаркет 2004" на
розвиток соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури міста
Дніпропетровська» - узгоджено
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно
п. 2.3. «Про зменшення величини пайової участі гр. Ратушного В. В. на
розвиток соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури міста
Дніпропетровська» - узгоджено
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно
п. 4.1. «Про зняття з балансу підприємств балансоутримувачів житлового
фонду об'єктів нерухомого майна житлового призначення»- узгоджено
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно
5. СЛУХАЛИ:
Про питання комунальної власності територіальної громади міста.
ВИРІШИЛИ:
5.1.
Повторно розглянувши матеріали стосовно здійснення орендарем
поліпшень орендованого комунального майна за адресою:
№
п/п
1.

Адреса оренди:
м. Дніпропетровськ,
вул. Театральна, 5А

Загальна площа
(кв.м)
116, 5

вирішили погодити здійснення невід’ємних поліпшень орендованого
комунального майна.
ГОЛОСУВАЛИюдноголосно.
5.2.
Повторно розглянувши матеріали стосовно переукладення договору
оренди на новий термін за адресою:

№
п/п
1.

Адреса оренди:
м. Дніпропетровськ, вул. Тополина,
26 (1-й,12-поверховки)

Загальна площа
(кв.м)
71,7

вирішили погодити переукладання вищезазначеного договору оренди на
новий термін.
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно.

5.3.
щодо передачі в оренду на конкурсних засадах, по нижченаведеном
адресу, як таке, що погоджено:
Адреса об’єкту

Загальна площа
(кв.м)

вул. Аверіна, 57

55,10

ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно.
5.4 щодо переукладання договорів оренди нерухомого майна, як такі, що
погоджені
№
п/п
1
2

Адреса об’єкту
м. Дніпропетровськ, ст.м.
"Покровська" кіоск №101
просп. Богдана Хмельницького
(колиш.вул.Героїв Сталінграду), 31 а

Загальна площа
(кв.м)
8,55
11,72

3

вул.Агнії Варто, 2

7,70

4

сел. Таромське, вул.Привокзальна,
14/57

75,50

5

вул. Робоча, 85

29,20

6

вул. Будьонного, 23

62,40

7

вул. Бригадна, 10

49,60

8
9
10

пров. Фестивальний, 14

73,1

вул. Велика Діївська (Братів
Трофімових), 111

8,1

ж/м Сокіл-1

12,25

ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно.
5.5. щодо переукладання договорів оренди нерухомого майна, по
нижченаведеним адресам:
№
п/п
1
2
3

Адреса об’єкту

Загальна площа
(кв.м)

вул.Березинська, 27

34,90

просп.Богдана Хмельницького
(колиш.вул.Героїв Сталінграду), 31 а
вул.Академіка Белелюбського
(колиш.Краснозаводська), 66

89,98
106,20

4

вул.Чкалова, 25

48,70

5

вул.Запорізьке шосе, 80

81,0 (в т.ч. ґанок 13,6)

6

вул.Дем'яна Бедного, 1

113,90

залишає на розгляд для більш детального вивчення та надає доручення
департаменту корпоративних прав та правового забезпечення міської ради
(Буря К. М.) запросити балансоутримувачів на засідання постійної комісії міської
ради.
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно.
6. СЛУХАЛИ:
Різне.
Виступив:

>
Федоренко В. В. - проінформував про чергову сесію міської ради,яка
відбудеться 18.05.2016р. о 10.00;
>
Федоренко В. В. - проінформував про наступне засідання постійної
комісії міської ради 17.05.2016.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію прийняти до відома.

Голова постійної комісії
Секретар комісії

В. В. Федоренко
О. ГІ. Лигін

Додаток
до протоколу засідання постійної комісії

ФОРМУЛЯР
реєстрації присутніх депутатів на засіданні
постійної комісії міської ради з питань комунальної власності,
енергозбереження та законності

11.05.2016
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Прізвище, ім’я, по-батькові
Федоренко Володимир Володимирович
Буря Катерина Миколаївна
Лигін Олександр Павлович
Верба Віталій Миколайович
Луценко Наталя Олександрівна
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Головаха Павло Володимирович

