
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
VII СКЛИКАННЯ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ, 
ЗВ’ЯЗКУ ТА ЕКОЛОГІЇ

пр.К.Маркса,75, м.Дніпропетровськ, 49000, тел.744-07-58 

№_____________ н а№ _____________ від

ПРОТОКОЛ № 9

20.04.2016
Присутні;
1. Примаков К. Ю. - голова комісії
2. Губерт В. П. - заступник голови комісії
3. Григорук О. Р. - секретар комісії
4. Постольник Н. П. -  депутат міської ради
5. Максюта О. М. -  депутат міської ради
6. Вишневецький Р. Ю.- депутат міської ради

Відсутні:
7. Лаппо І. М. - депутат міської ради

Запрошені:
Прилипа І. Г. -  директор департаменту транспорту та зв'язку 

Дніпропетровської міської ради;
Лещенко О. В. -  заступник директора департаменту транспорту та зв'язку 

Дніпропетровської міської ради;
Чернишова Л. М., - в. о. начальника управління освіти та науки 

Дніпропетровської міської ради;
Широков С. Б. -  начальник управління корпоративних прав департаменту 

корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради
Староскольцева А. О. - начальник управління інформаційної політики 

Дніпропетровської міської ради;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проекти рішень міської ради, які пропонується внести на розгляд 
чергової сесії міської ради (додаються)

1. СЛУХАЛИ:
Про проекти рішень міської ради, які пропонується внести на розгляд 

чергової сесії міської ради.



2.1. Про внесення змін до рішення міської ради від 15.07.2015 № 4/65 "Про 
затвердження нормативної грошової оцінки земель м. Дніпропетровська"

Виступили:
Широков С. Б. -  начальник управління корпоративних прав департаменту 

корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради 
Голосували:
«за» - 6 депутатів;
«протни» - 0 депутатів;
«утрималось» - 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.

4.1. Про визначення балансоутримувача цілісного майнового комплексу 
кінотеатру «Січ»

ВИРІШИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення до більш детального 
вивчення.

4.2. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради від
11.03.2015 № 27/62 стосовно об"єкта нерухомого майна по
просп.Слобожанському, 84 (просп. Газети "Правда")

Виступили:
Чернишова Л. М., - в. о. начальника управління освіти та науки 

Дніпропетровської міської ради
Примаков К. Ю. -  голова комісії 
Голосували:
«за» - 0 депутатів;
«протни» - 6 депутатів;
«утрималось» - 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ: Не узгоджено. Згідно Закону України «Про освіту» 

переформування приміщень дитячих закладів дошкільної та шкільної освіти під 
інші установи заборонено.

4.3. Про визнання таким, що втратило чинність рішення міської ради від 
27.02.2013 № 19/32 стосовно об'єкта нерухомого майна по вул. Лабораторній, 69

ВИРІШИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення до більш детального 
вивчення.

4.4. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної 
громади міста об"єктів нерухомого майна по вул. Електричній, 1Б

ВИРІШИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення до більш детального 
вивчення.

4.5. 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"

Голосували:
«за» - 6 депутатів;



«протни»
«утрималось»

- 0 депутатів;
- 0 депутатів.

ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.

4.6. Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста мереж водопостачання та водовідведення до житлового будинку 
по просп. Миру, 49

Голосували:
«за» - 6 депутатів;
«протни» - 0 депутатів;
«утрималось» - 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.

4.7. 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

ВИРІШИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення до більш детального 
вивчення.

4.8. Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста мереж зовнішнього освітлення та обладнання по вул. Липовій та 
вул. Лісозахисній

Голосували:
«за» - 6 депутатів;
«протни» - 0 депутатів;
«утрималось» - 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.

4.9. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2015 № 42/66 "Про 
надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної громади 
міста об'єктів і мереж водопостачання та водовідведення до житлових будинків, 
які перебувають на балансі ДП "Придніпровська залізниця"

Голосували:
«за» - 6 депутатів;
«протни» - 0 депутатів;
«утрималось» - 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.

4.10. 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"

Голосували:
«за» - 6 депутатів;
«протии» - 0 депутатів;



«утрималось» - 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.

4.11. Про надання дозволу департаменту комунального господарства та 
капітального будівництва Дніпропетровської міської ради на списання витрат по 
об"єкту "Оздоровлення екологічного стану території Діївської пойми у 
Ленінському районі м. Дніпропетровська"

Голосували:
«за» - 6 депутатів;
«протни» - 0 депутатів;
«утрималось» - 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.

4.12. Про надання дозволу МКП "Дніпропетровський електротранспорт" на 
списання з балансу основних засобів

Голосували:
«за» - 6 депутатів;
«протни» - 0 депутатів;
«утрималось» - 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення за умови реалізації списаних основних засобів 

через систему РЯС^СЖЇІО.

4.13. Про надання дозволу на передачу основних засобів з балансу КП 
"МКЦАДС" на баланс управління житлового господарства Дніпропетровської 
міської ради

Голосували:
«за» - 6 депутатів;
«протни» - 0 депутатів;
«утрималось» - 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.

5.1. Про затвердження Статуту КП «Гідроспоруди» у новій редакції 
ВИРІШИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення до більш детального

вивчення.

5.2. Про перейменування КП «Шкільне харчування «Школяр» та 
затвердження Статуту у новій редакції

ВИРІШИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення до більш детального 
вивчення.

5.3. Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики 
виконавчими органами Дніпропетровської міської ради за 2015 рік

Голосували:
«за» - 6 депутатів;



«протни»
«утрималось»
ВИРІШИЛИ:

- 0 депутатів;
- 0 депутатів.

Узгодити проект рішення.

5.4. Про відновлення руху транспорту по вул. Боброва від пров. Січового до 
вул .Надії Алексеенко

ВИРІШИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення до більш детального 
вивчення, запросити на комісію автора проекта рішення.

5.5. Про затвердження норм витрат на проведення спортивних змагань та 
витрат на придбання призів для нагородження учасників спортивних змагань

ВИРІШИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення до більш детального 
вивчення, запросити на комісію автора проекта рішення.

5.6. Про внесення доповнень та змін до Положення про офіційний Інтернет- 
портал Дніпропетровської міської ради

Голосували:
«за» - 6 депутатів;
«протни» - 0 депутатів;
«утрималось» - 0 депутатів.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити проект рішення.

5.7. Про створення громадських робочих груп при постійних комісіях 
міської ради

Виступили:
Староскольцева А. О. - начальник управління інформаційної політики 

Дніпропетровської міської ради;
Примаков К. Ю. -  голова комісії 
Голосували:
«за» - 6 депутатів;
«проти» - 0 депутатів;
«утрималось» - 0 депутатів.

ВИРІШИЛИ: п. 3.1. проекту рішення редагувати у частині визначення 
приміщення для проведення засідань Робочих груп. Приміщення постійних комісій 
не мають використовуватис

Голова комісії К. Ю. Примаков

Секретар комісії О. Р. Григорук



Додаток
до протоколу засідання постійної комісії

ЛИСТ ПРИСУТНІХ
на засіданні постійної комісії міської ради з питань 

транспорту, зв'язку та екології
20.04.2016

№
п/п

Прізвище, ім'я, по-батькові Підпис

1. Примаков К. Ю. ./ 0 ^  А
2. Губерт В. П. __
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7. Вишневецький Р. Ю.


