ПРОТОКОЛ № 10
постійної комісії міської ради з питань комунальної
власності, енергозбереження та законності
26.04.2016, 09.00
П рисутні:

1. Федоренко В. В.- голова комісії.
2. Верба В. М., 3. Луценко Н. О., 4. Лигін О. П., 5. Головаха П. В.
Відсутні: Буря К. М.
Запрошені:
> Свіренко Олександр Анатолійович - директор департаменту взаємодії з
правоохоронними органами, мобілізаційної роботи і з питань надзвичайних
ситуацій міської ради;
> Скосарев Дмитро Володимирович - заст. директора КП «Муніципальна
гвардія»;
> Антонов Олег Геннадійович - в.о. директора КП «Дніпроавтоміст»;
> Молчанов Ігор Володимирович - заст. директора КП «Дніпроавтоміст».
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про питання комунальної власності територіальної громади міста
Дніпропетровська.
2. Про діяльність КП «Муніципальна гвардія».
3. Про питання порядку денного (основний перелік питань).
4. Про питання передачі будівлі за адресою: вул. Херсонська, 3.
5. Про питання наземного переходу на просп. Слобожанського.
6. Різне.
1. СЛУХАЛИ:
Про питання
Дніпропетровська

комунальної власності територіальної громади

міста

1-1. Про здійснення орендарем невід’ємних поліпшень орендованого
нерухомого майна по вул. Робочій, 65 (блок 3).
Виступили:
> Запрошений заявник.
ВИРІШИЛИ:
Надати дозвіл на невід’ємні поліпшення орендованого нерухомого майна
по вул. Робочій, 65 (блок 3).
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно.

1.2. Про перегляд питань щодо переукладання на новий термін договорів
оренди
Виступили:
> Запрошені заявники.
ВИРІШИЛИ:
Повторно розглянувши матеріали, переукладання договорів оренди
нерухомого майна, постійна комісія вирішила погодити, за наступними адресами:
№
п/п

Адреса об’єкту
пров. Фестивальний, 1

1

вул.Козакова, 1А

2

Загальна площа
(кв.м)
27,4
17,7

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно.
Стосовно переукладання договорів оренди нерухомого майна, постійна
комісія вирішила виїхати на місце, за наступними адресами:
№
п/п

Адреса об’єкту
вул. Сімферопольська, 19

1

просп. Кірова, 139 А, літ.Б-1

2

Загальна площа
(кв.м)
218, 60
75, 10

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно.
Стосовно переукладення договорів оренди на новий термін за адресами:
№ п/п
1.

2.

3.

4.

Адреса оренди:
вул. Будівельників, 20а
(ПАТ "Державний ощадний банк
України")
вул. Паршина, 6
(ПАТ "Державний ощадний банк
України")
вул. Гладкова, 37
(ПАТ "Державний ощадний банк
України")
просп. Кірова, 64
(ПАТ "Державний ощадний банк
України")

Площа оренди (кв. м)
63,20

93,25

254, 60

55,20

5.

Запорізьке шосе, 56, бл.7
(ПАТ "Державний ощадний банк
України")

66, 80

і надає погодження на здійснення департаментом відповідних дій щодо їх
укладення на новий термін за умови орендної ставки згідно з рішенням міської
ради від 29.02.2012 № 8/21 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку
використання плати за оренду комунального нерухомого майна» під використання
орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням - розміщення фінансових
установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських
контор (агентств
нерухомості), банкоматів - 30% від вартості орендованого
майна визначеної незалежною оцінкою.
У разі незгоди орендаря, передати в оренду зазначене приміщення на
конкурсних засадах.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно.
2. СЛУХАЛИ:
Про діяльність КП «Муніципальна гвардія».
Виступив: Скосарев Д. В. - надав інформацію стосовно діяльності
КП «Муніципальна гвардія».
ВИРІШИЛИ:
Запросити на наступне засідання постійної комісії 11.05.2016р. особисто
директора КП «Муніципальна гвардія» Харахулаха Кирила Васильовича з повною
інформацією у термін до 05.05.2016р про діяльність комунального підприємства, 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).
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно.

3. СЛУХАЛИ:
Про питання порядку денного (основний перелік питань).
ВИРІШИЛИ:
п. 2.3. «Про внесення змін до рішення міської ради від 15.07.2015 № 4/65
"Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м. Дніпропетровська" узгоджено
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно
п. 4.4. «Про надання дозволу на передачу з балансу Комунального закладу
культури "Центральний парк культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка" на
баланс МКП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління" малої
архітектурної форми з елементами водоспаду " Поріг Ревучий" - узгоджено
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно
п.4.5. «Про надання згоди на прийняття в комунальну власність
територіальної громади міста мереж водопостачання та водовідведення до
житлового будинку по просп. Миру, 49» - узгоджено
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно
п.4.6. «Про надання згоди на прийняття в комунальну власність
територіальної громади міста мереж водопостачання та водовідведення до
житлового
будинку
за
адресою:
вул.
Олександра
Кониського
(вул. Володарського), 63» - узгоджено
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно
п. 4.7. «Про надання згоди на прийняття в комунальну власність
територіальної громади міста мереж зовнішнього освітлення та обладнання по
вул. Липовій та вул. Лісозахисній» - узгоджено
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно
п. 4.9. «Про надання дозволу департаменту комунального господарства та
капітального будівництва Дніпропетровської міської ради на списання витрат по
об"єкту "Будівництво крематорію на 2 печі в балці Каменуватій" - узгоджено
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно
п. 4.10. «Про надання дозволу департаменту комунального господарства та
капітального будівництва Дніпропетровської міської ради на списання витрат по
об"єкту "Оздоровлення екологічного стану території Дїївської пойми у
Ленінському районі м. Дніпропетровська" - узгоджено
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно
п. 5.1. «Про затвердження змін та доповнень до Регламенту Дніпропетровської
міської ради VII скликання шляхом викладення у новій редакції» - погодити лише
доповнення до ст. 26 Регламенту Дніпропетровської міської ради VII скликання, а
саме: «Проекти рішень за депутатськими запитами візування не потребують,

однак прийняте за результатами розгляду рішення міської ради візується в
порядку, передбаченому для рішень, що були змінені при обговоренні».
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно
п. 5.2 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.02.2016 № 7-3/1 "Про
затвердження заступників міського голови" шляхом викладення у новій редакції» із зауваженням
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно
п. 5.3. «Про кількісний та персональний склад виконавчого комітету міської
ради» - узгоджено
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно
п. 5.4. «Про внесення змін до рішень міської ради від 11.03.2015 № 34/62 та від
16.03.2016 № 7/3 стосовно структури виконавчих органів міської ради» - із
зауваженням
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно
п. 5.7. «Про внесення доповнень та змін до Положення про офіційний Інтернетпортал Дніпропетровської міської ради» - погодили
ГОЛОСУВАЛИ: «проти» - 1, «за» - 4.
п. 5.10. «Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2016 № 30/6 "Про
реорганізацію та створення комунальних підприємств Дніпропетровської міської
ради" - не погоджено
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно
4. СЛУХАЛИ:
Про питання передачі будівлі за адресою: вул. Херсонська, 3.
ВИРІШИЛИ:
Уважно розглянувши матеріали щодо доцільності передачі будівлі за
адресою: вул. Херсонська, 3 з комунальної власності територіальної громади міста
у власність релігійної громади «Промінь Ісламу», комісія вважає за не доцільне
передачу будівлі за вищевказаною адресою.
ГОЛОСУВАЛИюдноголосно.
5. СЛУХАЛИ:
Про питання наземного переходу на просп. Слобожанського.
Виступили:
^ Свіренко О. А. - надав інформацію щодо правил безпечного руху на
переході світлофору по просп. Слобожанського, а також підписання листа щодо
патрулювання поліції переходу, задля дотримання правил безпеки пішоходів так і
водіїв.

> Антонов О. Г., Молчанов I. В. - надали інформацію, стосовно того, що
наземний перехід працює у тестовому режимі два тижні (згідно рішення сесії
міської ради) також проінформували про недоліки переходу.
ВИРІШИЛИ:
Надати доручення департаменту взаємодії з правоохоронними органами,
мобілізаційної роботи і з питань надзвичайних ситуацій міської ради
(Свіренко О. А.) відпрацювати питання щодо поліпшення руху транспорту та
безпеки пішоходів.
6. СЛУХАЛИ:
Різне.
Виступив:
>
Федоренко В. В. - проінформував про чергову сесію міської ради,яка
відбудеться 27.04.2016р. о 10.00;
>
Федоренко В. В. - проінформував про наступне засідання постійної
комісії 11.05.2016 о 10.00.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію прийняти до відома.

Голова постійної комісії

Секретар комісії

В. В. Федоренко

О. П. Лигін

Додаток
до протоколу засідання постійної комісії

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

26.04.2016
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Прізвище, ім’я, по-батькові

Підпис

Федоренко Володимир Володимирович
Буря Катерина Миколаївна
Лигін Олександр Павлович
Верба Віталій Миколайович
Луценко Наталя Олександрівна
Головаха Павло Володимирович

(

