
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
VIII СКЛИКАННЯ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЇ
пр. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. 745-71-51 

№__________ на № __________від

ПРОТОКОЛ № 34
засідання постійної комісії міської ради 

з питань екології

Присутні:

1. Начар’ян Н. О. -  голова постійної комісії;
2. Гончаренко Н. В. -  В. о. секретаря постійної комісії
3. Риженко С. А.
Відсутні:

1. Музика М. І.
2. Пермяков О. О.

12.07.2022
13:00

Запрошені:
Крисько Я. І. -  заступник директора департаменту-начальник управління 

охорони навколишнього середовища.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд проектів рішень міської ради, які виносяться для розгляду 24 
чергової сесії міської ради VIII скликання.

1. СЛУХАЛИ:

Про затвердження фінансового плану на 2022 рік комунального 
підприємства «ЕКО Дніпро» Дніпровської міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИ»
«УТРИМАЛОСЬ»

ВИРІШИЛИ:
Узгодити даний проект рішення.

- З депутати
- 0 депутатів
- 0 депутатів

і



2. СЛУХАЛИ:

Про проекти рішень міської ради, які виносяться для розгляду 24 
чергової сесії міської ради VIII скликання.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИ»
«УТРИМАЛОСЬ»

ВИРІШИЛИ:

Проекти рішень 1.1, 1.2, 2.1 згідно основного переліку узгодити.

- З депутати
- 0 депутатів
- 0 депутатів

Голова постійної комісії

В. о. секретаря постійної комісії

Наталія НАЧАР’ЯН

Наталя ГОНЧАРЕНКО
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ПРОЄКТ

13.07.2022

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

24 позачергової сесії міської ради VIII скликання

1. Про фінансово-бюджетні питання

Доповідач: Олександр КОЗІК, директор департаменту по роботі з доходами
місцевого бюджету Дніпровської міської ради

1.1 Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 12/27 "Про 
ставки та пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, на території міста" (оприлюднено 28.06.2022)

1.2 Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 13/27 "Про 
ставки земельного податку, розмір орендної плати за землю, пільги зі сплати 
земельного податку на території міста" (оприлюднено 28.06.2022)

2. Про питання комунальної власності

Доповідач: Михайло ЛИСЕНКО, заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та 
інфраструктури Дніпровської міської ради

2.1 Про надання дозволу на передачу матеріальних цінностей з комунальної 
власності Дніпровської міської територіальної громади у державну власність 
(оприлюднено 27.06.2022)

3. Різне



Додаток
до протоколу засідання постійної комісії

Формуляр
реєстрації присутніх депутатів на засіданні (Zoom) 

постійної комісії міської ради з питань 
Екології

12.07.22

№
з/п Прізвище, ім’я, по-батькові присутність

1. Начар'ян Наталія Олександрівна присутня

2. Гончаренко Наталя Вікторівна присутня

3. Музика Максим Іванович відсутній

4. Риженко Сергій Анатолійович присутній

5. Пермяков Олексій Олександрович відсутній


