
ПРОТОКОЛ № 1
засідання постійної комісії з питань бюджету і фінансів 

02.03.2016 м. Дніпропетровськ

ПРИСУТНІ:
Голова комісії: депутат міської ради Хмельников А.О.
Заступник голови комісії: депутат міської ради Глядчишин Г.В.
Секретар комісії: депутат міської ради Царенко М.Г.
Члени комісії: депутати міської ради Павлов А.Г., Староскольцева А.О., 
Лисенко М.О., Пилипенко А.А.
Відсутні: депутат міської ради Мішалов В.Д.
Запрошені: в.о. директора департаменту забезпечення діяльності міської 
ради - апарату Дніпропетровської міської ради Надха Н.Ю., директор 
фінансово-економічного департаменту міської ради Міллер В.В., член 
виконкому міської ради, помічник депутата міської ради Литвин О.Г., 
представники засобів масової інформації - "Зоря", "34 канал", "Забеба", прес- 
служба міської ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про стан підготовки проекту 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"

Доповідач: в.о. директора департаменту забезпечення діяльності міської 
ради - апарату Дніпропетровської міської ради Надха Наталя Юріївна.

2. Про інформацію стосовно освоєння коштів по Програмі виконання 
доручень виборців депутатами міської ради VI скликання" у 2015 році.

Доповідач: директор фінансово-економічного департаменту міської ради 
Міллер Володимир Володимирович.

3. Про підготовку проектів рішень міської ради "Про міський бюджет на 
2016 рік" та "Про Програму соціального та економічного розвитку міста на 
2016 рік".

Доповідач: директор фінансово-економічного департаменту міської ради 
Міллер Володимир Володимирович.

4. Ознайомлення з діяльністю відділу бухгалтерського обліку і звітності. 
Начальник відділу Башкірова Ірина Вікторівна.

5. Організаційні питання.



ВИРІШИЛИ:
затвердити порядок денний засідання постійної комісії та приступити до 

розгляду його питань.
Голосували: одностайно.

1. СЛУХАЛИ:

Про стан підготовки проекту 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".

Заслухали інформацію в.о. директора департаменту забезпечення 
діяльності міської ради - апарату Дніпропетровської міської ради Надха Н.Ю.

Виступили:
Хмельников А.О., Царенко М.Г., Пилипенко А.А., 

Лисенко М.О. стосовно механізму розподілу коштів між депутатами міської 
ради - пропорційно між депутатами міської ради.

Староскольцева А.О. стосовно механізму розподілу коштів між 
депутатами міської ради - пропорційно між депутатами міської ради, але із 
урахуванням виборчих округів.

Павлов А.Г., Глядчишин Г.В. стосовно механізму розподілу коштів між 
депутатами міської ради - пропорційно за виборчими округами.

ВИРІШИЛИ:

1) поставити на голосування питання узгодження Програми із
механізмом розподілу коштів пропорційно між депутатами міської ради:

Голосували: за - 3, проти - 3, утримались - 1. Рішення не прийнято.

2) поставити на голосування питання узгодження Програми із
механізмом розподілу коштів пропорційно між виборчими округами:

Голосували: за - 3, проти - 3, утримались - 1. Рішення не прийнято.

3) доручити департаменту забезпечення діяльності міської ради - 
апарату Дніпропетровської міської ради доопрацювати проект рішення 
міської ради та обговорити його у інших постійних комісіях, депутатських 
фракціях та групах для визначення думки інших депутатів.

Голосували: одностайно.

2. СЛУХАЛИ:



Про інформацію стосовно освоєння коштів по Програмі виконання 
доручень виборців депутатами міської ради VI скликання" у 2015 році.

ВИРІШИЛИ:

перенести розгляд питання на інше засідання постійної комісії.
Голосували: одностайно.

3. СЛУХАЛИ:

Про підготовку проектів рішень міської ради "Про міський бюджет на 
2016 рік" та "Про Програму соціального та економічного розвитку міста на 
2016 рік".

Заслухали інформацію директора фінансово-економічного департаменту 
міської ради Миллера В.В. та розглянули надані бюджетні пропозиції 
(додаються до протоколу).

ВИРІШИЛИ:

1) інформацію по проекту бюджету по головним розпорядникам 
бюджетних коштів по міському бюджету м. Дніпропетровська на 2016 рік - 
прийняти до відома.

2) за пропозицією депутатів Пилипенко А.А. та Староскольцевої А.О. 
доручити управлінню внутрішньої політики відпрацювати із фінансово- 
економічним департаментом міської ради питання фінансування Програми 
щодо підтримки діяльності ОСН (органів самоорганізації населення);

2) Пропозиції запросити по бюджетним запитам наступних головних 
розпорядників:
№
п/п

ПІБ Посада 3 якого питання

1 Сафронова Лариса 
Борисівна

Начальник 
управління освіти 
та науки

Фінансування КПНЗ "ДЮЦ 
"Штурм"

2 Буленок Руслан 
Віталійович

Начальник 
управління молоді 
та спорту

1. Благоустрій молодіжного 
парку.
2. щодо реформи спорту

3 Баранов Микола 
Миколайович

Директор КП 
"Водноспортивний 
комбінат"

Щодо бюджетного запиту

4 Грива Микола 
Васильович

Директор КП 
"Шаховий клуб ім. 
Уріха"

Щодо бюджетного запиту



5 Хорошилов Євген 
Вікторович

Начальник 
управління 
культури та 
мистецтв

Щодо бюджетного запиту 
(будівництво телевізійної 
студії)

6 Сенаткіна Вікторія 
Віталіївна

Начальник 
управління праці 
та соціального 
захисту населення

Щодо притулку для 
безпритульних

7 Литвиненко
Валерій
Анатолійович

Директор КП
"Ритуальна
служба"

8 Волик Дмитро 
Володимирович

Начальник 
Г оловАПУ

Щодо бюджетного запиту

9 Шатайло Ольга 
Михайлівна

Команов Геннадій 
Володимирович

Заступник
начальника
управління
Начальник
інформаційного
відділу
департаменту
корпоративних
прав та правового
забезпечення

3 питання фінансування 
Програми землеустрою

3) доручити фінансово-економічному департаменту міської ради 
опублікувати проект міського бюджету на 2016 рік;

4) звернутись до інших постійних комісій щодо обговорення проекту 
міського бюджету на 2016 рік;

5) надати можливість постійним комісіям, депутатським фракціям та 
групам до 15.03.2016 вносити обґрунтовані та маючі істотне значення зміни 
до проекту міського бюджету на 2016 рік;

6) до 15.03.2016 постійні комісії мають надати свої пропозиції у вигляді 
висновків по профільним головним розпорядникам до фінансово- 
економічного департаменту міської ради.

Голосували: одностайно.

А. О. Хмельников 

М. Г. Царенко



Додаток до протоколу № 1 

від 02.03.2016

ЛИСТ ПРИСУТНОСТІ 
на засіданні постійної комісії 
з питань бюджету і фінансів

№
п/п

ПІБ П осада  в ком іс ії Підпис

1 Хмельников Артем 
Олександрович

Г олова  п о ст ій н о ї 
ко м іс ії

2 Глядчишин Геннадій 
Вікторович

Заступ н и к  голови  
п о стій н о ї ком ісії

3 Царенко Микола 
Григорович

С екретар  постій н ої 
ко м іс ії Ґ

у  7 ~ л
4 Павлов Артем 

Г ригорович
/  /  ___??

5 Староскольцева 
Анастасія Олександрівна

і

6 Лисенко Михайло 
Олександрович

7 Пилипенко Анжеліка 
Анатоліївна

8 Мішалов В'ячеслав 
Дмитрович

відрядження


