ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ,
ЗВ’ЯЗКУ ТА ЕКОЛОГІЇ
пр.К.Маркса,75, (^Дніпропетровськ, 49000, тел.744-07-58

№_____________

на № _____________ від

ПРОТОКОЛ № 13
16.05.2016
Присутні:
1. Примаков К. Ю. - голова комісії
2. Григорук О. Р. - секретар комісії
3. Постольник Н. П. - депутат міської ради
4. Лаппо І. М. - депутат міської ради
5. Максюта О. М. - депутат міської ради
6. Вишневецький Р. Ю.- депутат міської ради
Відсутні:
Губерт В. П. - заступник голови комісії

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про проекти рішень міської ради, які пропонується внести на розгляд
чергової сесії міської ради (додаються)
2. Щодо перспективного плану роботи постійної комісії на II півріччя 2016
року, відповідно до листа секретаря міської ради Мішалова В. Д.
3. Про лист КП «Дніпроміськтранс» Дніпропетровської міської ради щодо
можливої реоганізації або ліквідації КП «Дніпроміськтранс».
4. Про лист депутата міської ради Вишневецького Р. Ю. щодо відновлення
зупинки «193 кілометр» для приміських поїздів «Придніпровської залізниці».

1. СЛУХАЛИ:
Про проекти рішень міської ради, які пропонується внести на розгляд
чергової сесії міської ради.
1.1. Про звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2016 року.

Виступили:
Примаков К. Ю. - голова комісії;
Черкас О. I. - заступник директора фінансово-економічного департаменту
Дніпропетровської міської ради.
Голосували:
«за»
- 6 депутатів;
«протни»
- 0 депутатів;
«утрималось»
- 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.

1.
2. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 3/5 "Пр
міський бюджет на 2016 рік"
Виступили:
Примаков К. Ю. - голова комісії;
Черкас О. І. - заступник директора фінансово-економічного департаменту
Дніпропетровської міської ради.
Голосували:
«за»
- 6 депутатів;
«протни»
- 0 депутатів;
«утрималось»
- 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.
4.2. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.02.2016 № 7-3/1 "Про
затвердження заступників міського голови" шляхом викладення у новій редакції
Виступили:
Примаков К. Ю. - голова комісії;
Надха Н. Ю. - в. о. директора департаменту забезпечення діяльності
міської ради - апарату міської ради, начальника управління забезпечення
депутатської діяльності Дніпропетровської міської ради.
Голосували:
«за»
- 6 депутатів;
«протни»
- 0 депутатів;
«утрималось»
- 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.
4.5. Про внесення змін до рішення міської ради від 06.08.2008 № 32/35
"Про створення
Комунального підприємства
"ІНФО-РАДА-ДНІПРО"
Дніпропетровської міської ради"
Виступили:
Примаков К. Ю. - голова комісії;
Надха Н. Ю. - в. о. директора департаменту забезпечення діяльності
міської ради - апарату міської ради, начальника управління забезпечення
депутатської діяльності Дніпропетровської міської ради.

Голосували:
- 6 депутатів;
«за»
- 0 депутатів;
«протни»
- 0 депутатів.
«утрималось»
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.
4.14. Про затвердження Положення про департамент транспорту та охорони
навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради
Виступили:
Примаков К. Ю. - голова комісії;
Маковцев І. І. - голова комісії з припинення як юридичної особи
департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровської міської ради
Голосували:
«за»
- 6депутатів;
«протни»
- 0депутатів;
«утрималось»
- 0депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.
2. СЛУХАЛИ: Щодо перспективного плану роботи постійної комісії на II
півріччя 2016 року, відповідно до листа секретаря міської ради Мішалова В. Д.
Голосували:
«за»
- 6депутатів;
«протни»
- 0депутатів;
«утрималось»
- 0депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект перспективного плану роботи постійної комісії на II
півріччя 2016 року.
3. СЛУХАЛИ: Про лист КП «Дніпроміськтранс» Дніпропетровської
міської ради щодо можливої реоганізації або ліквідації КП «Дніпроміськтранс».
Голосували:
«за»
- 6 депутатів;
«протни»
- 0 депутатів;
«утрималось»
- 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Направити лист
директору фінансово-економічного департаменту
Дніпропетровської міської ради Міллеру В. В. стосовно недоцільності розгляду
питання
щодо ліквідації
або реорганізації КП
«Дніпроміськтранс»
Дніпропетровської міської ради.

4.
СЛУХАЛИ: Про лист депутата міської ради Вишневецького Р. Ю. щод
відновлення зупинки «193 кілометр» для приміських поїздів філії «Придніпровська
залізниця» ПАТ «Укрзалізниці».
Виступили:
Примаков К. Ю. - голова комісії;
Вишневецький Р. Ю. - депутат міської ради.

Голосували:
«за»
- 6 депутатів;
«протни»
- 0 депутатів;
«утрималось»
- 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Направити лист до в. о. директора Регіональна філія «Придніпровська
залізниця» ПАТ "Укрзалізниця" пр-кт Дмитра Яворницького, 108 з проханням про
відновлення зупинки «193 кілометр» для приміських поїздів філії «Придніпровська
залізниця» ПАТ «Укрзалізниці»

Голова комісії

Секретар комісії

К. Ю. Примаков

О. Р. Григорук

Додаток
до протоколу засідання постійної комісії

ЛИСТ ПРИСУТНІХ
на засіданні постійної комісії міської ради з питань
транспорту, зв'язку та екології
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