17. Про лист департаменту траспорту і зв'язку Дніпропетровської міської
ради щодо переліку категорій громадян, яким забезпечується безплатний проїзд у
міському електро - та автотранспорті.
18. Про лист АТП 11205 до депутата Верховної Ради України Куліченка 1.1,
щодо ситуації, яка склалася з міським автобусним маршрутом загального
користування № 29.
19. Про проекти рішень запропоновані для розгляду на постійних комісіях
міської ради депутатом міської ради Збарською К. Ю.
20. Про лист департаменту транспорту і зв'язку Дніпропетровської міської
ради про звернення ПВСП СТО «Карлссон» щодо призначення тимчасового
перевізника на маршрутах №№ 20, 20А

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 2015 рік
Голосували:
«ЗА»
6депутатів;
«ПРОТИ»
0депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
0депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.
1.2. Про міський бюджет на 2016 рік.
Голосували:
«ЗА»
- 3 депутати;
«ПРОТИ»
- 0депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 3 депутати.
ВИРІШИЛИ:
Проект рішення не узгоджено.
1.3. Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2016 рік
Голосували:
«ЗА»
- 3 депутати;
«ПРОТИ»
- 0депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 3 депутати.
ВИРІШИЛИ:
Проект рішення не узгоджено.
2.1.

Про внесення змін до рішення міської ради про міський бюджет на 2016

рік
Голосували:
«ЗА»
«ПРОТИ»
«УТРИМАЛОСЬ»
ВИРІШИЛИ:

- 3 депутати;
- 0депутатів;
- 3 депутати.

Проект рішення не узгоджено.
2.2. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку
міста на 2016 рік
Голосували:
«ЗА»
- 3 депутати;
«ПРОТИ»
- 0депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 3 депутати.
ВИРІШИЛИ:
Проект рішення не узгоджено.
2.3. Про сплату до загального фонду міського бюджету частини чистого
прибутку(доходу)
Голосували:
«ЗА»
- 3 депутати;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 3депутати.
ВИРІШИЛИ:
Проект рішення не узгоджено.
2.4. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.10.2014 № 7/56 "Про
включення об'єктів до Переліку об'єктів, які підлягають приватизації шляхом
аукціону".
Голосували:
«ЗА»
- 6 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.
2.5. Про венесення доповнень до рішення міської ради від 27.12.2010 № 5/6
"Про місцеві податки і збори на території міста".
Голосували:
«ЗА»
- 6депутатів;
«ПРОТИ»
- 0депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.
2.6. Про зменшення величини пайової участі ТОВ "Мега-Структура" на
розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста
Дніпропетровська.
Голосували:
«ЗА»
- 6депутатів;
«ПРОТИ»
- 0депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0депутатів.
ВИРІШИЛИ:

Узгодити проект рішення.
2.7.
Про зменшення величини внеску ТОВ "Трейдмаркет 2004" на розвиток
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Дніпропетровська.
Голосували:
«ЗА»
- 6депутатів;
«ПРОТИ»
- 0депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.
2.8. Про зменшення величини пайової участі гр. Ратушного В. В. на
розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста
Дніпропетровська.
Голосували:
«ЗА»
- 6 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.
2.9. Про зменшення ДП "КБ "Південне" імені М. К. Янгеля" внеску на
розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста
Дніпропетровська
Голосували:
«ЗА»
- 6 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.
3.1. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту
громадян м. Дніпропетровська, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, на 2014-2016 роки.
Голосували:
«ЗА»
- 6 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.
3.2. Провнесення змін до Програми підтримки учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпропетровська "Родина героя"
на 2014-2019 рр.
Голосували:
«ЗА»
- 6 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0 депутатів.

ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.
3.3. Про внесення змін до Програми зайнятості населення по місту
Дніпропетровську на 2013-2017 роки.
«ЗА»
- 6 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.
3.4. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального
захисту мешканців міста Дніпропетровська на 2016-2018 рр.
Голосували:
«ЗА»
- 6 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.
3.5. Про Програму "Безпечне місто" на 2016-2020 роки
Голосували:
«ЗА»
- 3 депутати;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 3депутати.
ВИРІШИЛИ:
Проект рішення не узгоджено.
3.6. Про Комплексну програму підготовки молоді до військової служби,
організації підтримки соціальних гарантій військовослужбовців, допомоги
військовим частинам та установам Збройних Сил України на 2016-2020 роки
Голосували:
«ЗА»
- 6депутатів;
«ПРОТИ»
- 0депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.
3.7. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2015 № 14/60 "Про
погодження
Інвестиційної
програми
Комунального
підприємства
"Транспортування покупної теплової енергії "Теплотранс" Дніпропетровської
міської ради на 2015 рік"
Голосували:
«ЗА»
- 6депутатів;
«ПРОТИ»
- 0депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.

3.8. Про погодження Інвестиційної програми Комунального підприємства
"Теплоенерго" Дніпропетровської міської ради на 2016 рік.
Голосували:
«ЗА»
- 6 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.
3.9. Про Програму реформування та розвитку комунального господарства
міста Дніпропетровська на 2016 - 2020 роки
Голосували:
«ЗА»
- 6 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.
3.10. Про затвердження Програми реформування та розвитку житлового
господарства м. Дніпропетровська на 2016-2020 роки
Голосували:
«ЗА»
- 6 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.
3.11. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.07.2013 № 6/37 "Про
фінансову підтримку комунальних підприємств (закладів) територіальної громади
міста Дніпропетровська"
Голосували:
«ЗА»
- 6 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.
3.12. Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у
м. Дніпропетровську на 2016-2020 роки
Голосували:
«ЗА»
- 3 депутати;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 3 депутати.
ВИРІШИЛИ:
Проект рішення не узгоджено.
3.13. Про внесення змін до Комплексної програми "Здоров'я населення
м. Дніпропетровська" на 2016-2020 роки.
ВИРІШИЛИ:

Проект рішення відкладено для більш детального вивчення.
3.14. Провнесення змін до Програми
Дніпропетровську на 2016-2020 роки.
Голосували:
«ЗА»
- 6 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.

розвитку

освіти

3.15. Про Програму розвитку підприємництва та
співробітництва на 2016 рік
ВИРІШИЛИ:
Проект рішення відкладено для більш детального вивчення.

в місті

міжнародного

3.16. Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту
у місті на 2016-2020 рр.
Голосували:
«ЗА»
- 3 депутати;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 3 депутати.
ВИРІШИЛИ:
Проект рішення не узгоджено.
3.17. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку молодіжної та
сімейної політики у місті Дніпропетровську на 2016-2020 роки
Голосували:
«ЗА»
- 6 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.
3.18. Про затвердження Комплексної програми екологічної безпеки та
впровадження
сталого
екологічного
низьковуглецевого
розвитку
м.Дніпропетровська на 2016-2020 рр.
Голосували:
«ЗА»
- 6 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.
3.19. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку транспортного
комплексу міста Дніпропетровська на 2012-2016 роки
Голосували:
«ЗА»
- 6 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;

«УТРИМАЛОСЬ»
- 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.
3.20.
Про
Комплексну
програму
розвитку
м. Дніпропетровська на 2016-2020 роки
Голосували:
«ЗА»
- 3 депутати;
«ПРОТИ»
0депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 3 депутати.
ВИРІШИЛИ:
Проект рішення не узгоджено.

галузі

культури

3.21. Про Програму інформатизації та інформаційної
Дніпропетровської міської ради на 2016-2018 роки
Голосували:
«ЗА»
4депутатів;
«ПРОТИ»
0депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
2депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.

діяльності

3.22. 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
Голосували:
«ЗА»
4депутатів;
«ПРОТИ»
0депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
2депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.
3.23. Про Програму щодо сприяння діяльності депутатів Дніпропетровської
міської ради на 2016 рік
Голосували:
«ЗА»
- 6 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.
4.1.-4.5.
Голосували:
«ЗА»
- 6 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.

4.6. Про надання дозволу на зняття з балансу КП "ЖЕП № 25" основних
засобів.
ВИРІШИЛИ:
Відкласти проект рішення.
4.7. Про надання дозволу МКП "Дніпропетровський електротранспорт" на
списання з балансу основних засобів
Голосували:
«ЗА»
- 6депутатів;
«ПРОТИ»
- 0депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.
5.1. Про підпорядкування комунальних закладів Дніпропетровської міської
ради виконавчим органам Дніпропетровської міської ради
Голосували:
«ЗА»
- 0депутатів;
«ПРОТИ»
- 6депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Проект рішення не узгоджено.
5.2. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
16.03.2016№ 7/3 "Про затвердження структури Дніпропетровської міської ради та
'її виконавчих органів, граничної чисельності працівників міської ради та її
виконавчих органів"
Голосували:
«ЗА»
- 3депутати;
«ПРОТИ»
- 0депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 3депутати.
ВИРІШИЛИ:
Проект рішення не узгоджено.
5.3.
Про
затвердження
Переліку
комунальних
підприємств
Дніпропетровської міської ради відповідно до їх підпорядкованості
Голосували:
«ЗА»
- 0депутатів;
«ПРОТИ»
- 6депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Проект рішення не узгоджено.
5.4. Про припинення комунальних підприємств Дніпропетровської міської
ради шляхом ліквідації.
Голосували:
«ЗА»
- 4 депутатів;

«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 2 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.
5.5. Про реорганізацію Державного закладу «Відділкова лікарня станції
Нижньодніпровськ - Вузол державного підприємства «Придніпровська
залізниця» шляхом перетворення в юридичну особу Комунальний заклад
«Дніпропетровська міська лікарня № 3» Дніпропетровської міської ради
Голосували:
«ЗА»
- 6депутатів;
«ПРОТИ»
- 0депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.
5.6. Про затвердження Положення про електронні петиції.
Голосували:
«ЗА»
- 4депутатів;
«ПРОТИ»
- 0депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 2депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.
5.7. Про уповноважених представників Дніпропетровської міської радичленів Дніпропетровської обласної асоціації органів місцевого самоврядування.
Голосували:
«ЗА»
- 6депутатів;
«ПРОТИ»
- 0депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення
5.8. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 16.03.2016
№ 5/3 "Про затвердження змін та доповнень до Положення про постійні
депутатські комісії шляхом викладення у новій редакції".
Голосували:
«ЗА»
- 6депутатів;
«ПРОТИ»
- 0депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення
2.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок для будівництва об’єктів у місті та різних
питань містобудування.
6 . 1. - 6 . 22. *
Голосували:

«ЗА»
- 5 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 1депутат.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проекти рішеннь.
3. СЛУХАЛИ: Про питання земельних відносин.
7.1 -7.8.
Голосували:
«ЗА»
- 5 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 1 депутат.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проекти рішеннь.
4. СЛУХАЛИ: Щодо узгодження укладення договорів на обслуговування
майданчиків для паркування.
Голосували:
«ЗА»
- 6 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровськоїх
міської ради узгодити дозвіл на укладення договорів про організацію та
експлуатацію майданчиків для паркування до моменту проведення конкурсу з
визначення агентів, для забезпечення надходжень коштів до місцевого бюджету зі
справляння збору за паркування транспортних засобів:
- майданчик для платного паркування по пров. Людмили Сталь, в районі
буд.№№ 1, 3, 7 з режимом роботи з 20.00 до 08.00, з кількістю робочих
днів 30 (щодня), на 60 місць паркування, з третьою особою, а саме з ТОВ
БУДКОМ-ІНВЕСТ;
- майданчик для платного паркування по вул. Виконкомівська, 26 А
цілодобово з кількістю робочих днів ЗО (щодня), на 10 місць паркування,
з третьою особою, а саме з СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ
ОБСЄ в Україні;
- майданчик для платного паркування за адресою: Бульв. Слави, в районі
буд № 28 з режимом роботи з 20.00 до 08.00 щоденно на 32 місця
паркування з третьою особою, а саме з ФОП Антоненко О. П.

- службова парковка за адресою: просп. Гагаріна, 169, з режимом роботи
цілодобово, з кількістю робочих днів ЗО (щодня), на 6 місць паркування,
з третьою особою, а саме з ТОВ «ІСТРЕЙТ»;

- майданчик для платного паркування за адресою: просп. Праці, 1 з
режимом роботи з 20.00 до 08.00, з кількістю робочих днів ЗО (щодня), на
40 місць паркування, з третьою особою, а саме з ФОП Самойлюк І. В.;
- службова парковка за адресою: вул. Писаржевського в районі буд № 8, з
режимом роботи з 08.00 до 20.00, з кількістю робочих днів ЗО (щодня), на
4 місця паркування, з третьою особою, а саме з ФОП Оліфіренко Г. Ю.;
5. СЛУХАЛИ: Про інформацію про роботу КП «Екодніпро» управління
екології Дніпропетровської міської ради.
Виступили:
Кручинецька Г. М. - директор КП «Еко-Дніпро»
ВИРІШИЛИ:
Взяли інформацію до відома.
6.
СЛУХАЛИ: Інформація департаменту транспорту і зв'язку
Дніпропетровської міської ради щодо конкурсногу комітету в рамках підготовки
до проведення конкурсу перевізників.
Виступили:
Лещенко О. В. - заступник директора департаменту транспорту та зв'язку
Дніпропетровської міської ради стосовно розміщеного на сайті міської ради
оголошення щодо необхідності протягом тижня подання документів, відповідно
до переліку, бажаючім бути у складі конкурсного комітету (представники
громадських об'єднань та посадовим особам).
Голосували:
«ЗА»
- 6 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
ДОРУЧЕННЯ: департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровської
міської ради протягом тижня провести аналіз всіх поданих заявок до
конкурстного комітету. На наступне засідання постійної комісії надати
інформацію для формування конкурсного комітету.
7. СЛУХАЛИ: Про лист профспілкової організації «Захист праці» на МКП
«Дніпропетровський електротранспорт» щодо реалізації законних прав
профспілки.
Виступили:
Легкий В. М. - директор МКП «Дніпропетровський електротранспорт»;
Маковцев 1.1. - секретар комісії;
Постольник Н. П. - депутат міської ради;
Кушнір С. В. - депутат міської ради;
Голосували:
«ЗА»
- 5 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 1 депутат.

ВИРІШИЛИ:
У зв'язку із неявкою на засідання комісії заявника, відкласти розгляд
питання.
8. СЛУХАЛИ: Про лист Прат «АТП 11255» щодо коригування планових
завдань на міських автобусних маршрутах №№ 79, 76, 156 у відповідності до
рішення департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровської міської ради.
Виступили:
Фалько Ю. В. - голова правління ПРАТ «ДАТП 11255»;
Лещенко О. В. - заступник директора департаменту транспорту та зв'язку
Дніпропетровської міської ради;
Григорук О. Р. - голова комісії.
Голосували:
«ЗА»
- 5 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 1 депутат.
ВИРІШИЛИ:
ДОРУЧЕННЯ: департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровської
міської ради надати до постійної комісії інформацію щодо необхідної кількості
рухомого складу, який має обслуговувати міські автобусні маршрути загального
користування №№ 79, 76, 156
(відповідно до проведених вимірів
пасажиропотоку).
9. СЛУХАЛИ: Про лист ІТВСП СТО «Карлссон» щодо призначення їх
тимчасовим перевізником на міському автобусному маршруті загального
користування № 79.
Виступили:
Григорук О. Р. - голова комісії.
ВИРІШИЛИ:
ДОРУЧЕННЯ: департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровської
міської ради звернутися листом до департаменту корпоративних прав та
правового забезпесення Дніпропетровської міської ради з проханням надати
роз'яснення
стосовно
Ухвали
Бабушкінського
районного
суду
м.Дніпропетровська в частині можливості заключения тимчасових договорів на
перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального
користування № 79 та № 156.
10.
СЛУХАЛИ: Про подяку від ТО
транспортному підприємству ПрАТ «АТП - 11255».
ВИРІШИЛИ:
Розглянули та взяли інформацію до відома.

«Громадська

взаємодія»

11. СЛУХАЛИ: Про подяку від Комунального закладу «Центр соціальної
реабілітації дітей-інвалідів» Дніпропетровської обласної ради» транспортному
підприємству ООО «Автотрансфер».
ВИРІШИЛИ:
Розглянули та взяли інформацію до відома.

12. СЛУХАЛИ: Про лист депутата міської ради Лисенка М. О. щодо
призначення тимчасовим перевізником на міському автобусному маршруті
загального користування № 156 ПП «Зігфрід-М»
ВИРІШИЛИ:
Відкласти розгляд питання до моменту роз'яснення департаментом
корпоративних прав та правового забезпесення Дніпропетровської міської ради.
13. СЛУХАЛИ: Про лист мешканців міста щодо демонтажу дорожнього
знаку.
ВИРІШИЛИ:
Звернутися листом до департаменту взаємодії з правоохоронними
органами, мобілізаційної та оборонної роботи і з питань надзвичайних ситуацій
Дніпропетровської міської ради (Свіренко О. А.) з проханням про сприяння у
вирішенні питання.
14. СЛУХАЛИ: Про листи «АТП № 32» щодо закріплення їх тимчасовим
перевізником за міськими автобусними маршрутами загального користування №№
27, 29, 67, 88, 99.
Виступили:
Григорук О. Р. - голова комісії;
Головаха П. В. - депутат міської ради;
Маковцев 1.1. - секретар комісії;
Прилила І. Г. - директор департаменту транспорту та зв'язку
Дніпропетровської міської ради;
Квітінський В. М. - директор ТОВ «АТП-32»;
Голосували:
«ЗА»
- 6 депутатів;
«ПРОТИ»
- 0 депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ: За інформацією департаменту транспорту та зв'язку
Дніпропетровської міської ради перевізником на міському автобусному маршруті
загального користування № 67 відповідно до договору є ПАТ «Північтранс»;
перевізником на міському автобусному маршруті загального користування № 88
відповідно до договору є ТОВ ВФ «Технополіс»; перевізником на міському
автобусному маршруті загального користування № 99 відповідно до договору є ПП
«Зігфрід-М».
Робочій групі з перевірки підприємств-перевізників та визначення
тимчасових перевізників на міських автобусних маршрутах загального
користування здійснити виїзди на підприємства, що тимчасово здійснюють
перевезення на міських автобусних маршрутах загального користування № 27 та
№29, та до АТП-32 з метою вивчення кількості та класності рухомого складу, яким
пропонується здійснювати перевезення пасажирів на вищезазначених маршрутах.
15. СЛУХАЛИ: Про звернення Громадських Організацій міста щодо
порушень законодавства у ході підготовки та проведення конкурсу з визначення
перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування.
ВИРІШИЛИ:

Розглянули та взяли інформацію до відома.
16. СЛУХАЛИ: Про лист ПП «ВПП «Сфера» з інформацією про свою
діяльність.
ВИРІШИЛИ:
Розглянули та взяли інформацію до відома.
ПП «ВПП «Сфера» надати до комісії інформацію стосовно рухомого
складу.
17.
СЛУХАЛИ: Про лист департаменту траспорту і зв'язку
Дніпропетровської міської ради щодо переліку категорій громадян, яким
забезпечується безплатний проїзд у міському електро - та автотранспорті.
ВИРІШИЛИ:
Розглянули та взяли інформацію до відома.
18. СЛУХАЛИ: Про лист АТП 11205 до депутата Верховної Ради України
Куліченка І. І. щодо ситуації, яка склалася з міським автобусним маршрутом
загального користування № 29.
ВИРІШИЛИ:
Робочій групі з перевірки підприємств-перевізників та визначення
тимчасових перевізників на міських автобусних маршрутах загального
користування здійснити виїзд до АТП 11205, що тимчасово здійснює
перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального
користування №29, з метою вивчення кількості та класності рухомого складу,
яким пропонується здійснювати перевезення пасажирів на вищезазначеному
маршруті.
19. СЛУХАЛИ: Про проекти рішень запропоновані для розгляду на
постійних комісіях міської ради депутатом міської ради Збарською К. Ю.
- «Про Цільову програму «Допомога хворим на цукровий діабет» на 20162020 роки»
Голосували:
«ЗА»
- 4депутатів;
«ПРОТИ»
- 0депутатів;
«УТРИМАЛОСЬ»
- 1 депутат.
ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення.
-«Про Програму «Єдиний центр реєстрації ОСББ» у м.Дніпропетровську на
2016-2020 роки»;
-«Про Програму «Клуб ветеранів педагогічної праці, ветеранів війни та
праці» м.Дніпропетровська на 2016-2020 роки»;
-«Про Комплексну програму підтримки учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей - мешканців м.Дніпропетровська на 2016-2020 роки»;
-«Про створення титмчасової контрольної комісії Дніпропетровської
міської ради з питань аналізу діяльності виконавчих органів та їх посадових
осіб, керівників комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради»
Голосували:

