
ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

12.04.2016
10:00

Присутні:
1. Демідова Н.М. -  голова комісії
2. Шикуленко О.В. -  заступник голови комісії
3. Гельфер Г.А. -  секретар комісії
4. Сергєєв В.С.
5. Тупиця О.В.

Запрошені:

1. Чернишова Л.М. -  в.о. начальника управління освіти та наук міської ради
2. Хорошилов Є.В. -  начальник управління культури та та мистецтв міської 
ради
3. Павлюк Ю.О. -начальник управління у справах молоді та спорту міської 
ради
4. Збарська К.Ю. -  депутат міської ради
5. Лебідь Геннадій Миколайович -  директор КП «Молодь-спорт» 
Дніпропетровської міської ради
6. Юрченко Антон Романович -  директор КП «Спорт-Дніпро» 
Дніпропетровської міської ради
7. Степанян Айк Арцрунович - директор КП «Спорт-Інвест» 
Дніпропетровської міської ради
8. Трипольська А.Ю. -  прес-служба міського голови
9. Тімарев В. -  радник міського голови з питань спорту
10. Чистопольцев О. -  громадський активіст
11. Островський О.Л. — ГО «Народна армія»
12. Бут А. -  громадський активіст
13. Мормуль Д. -  помічник-консультант депутата Збарської К.Ю.
14. Хорішко О.М. -  друкований засіб «Коротко про політику»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про реорганізацію та створення комунальних підприємств, які 
підпорядковані управлінню у справах молоді та спорту Дніпропетровської 
міської ради

2. Про проекти рішень міської ради, які плануються до розгляду на 
черговій сесії міської ради.

3. Розгляд листів та звернень на адресу постійної комісії.



СЛУХАЛИ:

-Демідова Н.М. - проект рішення міської ради «Про реорганізацію та 
створення комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради»

Під час обговорення даного проекту рішення надійшло три пропозиції, а 
саме:

І. Створити три комунальних підприємства:
1. КП «Спорт-Дніпро»
2. КП «Спорт-Інвест» + КП «Молодь-спорт», з правонаступником КП 
«Спорт-Інвест»
3. КП «ОСК «Метал»

II. Створити два комунальних підприємства:
1. КП «Спорт-Дніпро»
2. Реорганізувати КП «Спорт-Інвест», КП «Молодь-спорт» та КП «ОСК 
«Метал» в одне комунальне підприємство

III. Провести додаткові слухання проекту рішення міської ради «Про 
реорганізацію та створення комунальних підприємств Дніпропетровської 
міської ради».

Шикуленко О.В. -  запросити детальний звіт про роботу КП за 2015 рік

ВИРІШИЛИ: виключити п.п. 6, 7 проекту рішення «Про реорганізацію 
та створення комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради» та 
провести додаткові обговорення даного питання.

Демідова Н.М. -  розгляд листів, які надійшли на адресу постійної комісії

Голова постійної комісії Демідова Н.М. доповіла, що всі питання 
порядку денного розглянуті, оголосила про закриття засідання постійної 
комісії з питань освіти, культури, молоді та спорту та призначити наступне 
засідання комісії 20.04.2016р.

Голова комісії И. М. Демідова

Секретар комісії Г. А. Гельфер


