ПРОТОКОЛ № 13
засідання погоджувальної ради керівників депутатських фракцій
та голів постійних комісій міської ради
23.07.2019
Погоджувальну раду веде:

міський голова Філатов Б. А.
секретар міської ради Санжара О. О.

ПРИСУТНІ: 1. Вишневецький Р. Ю., 2. ДемідоваН. М , 3. Федоренко В.В.,
4. Маринчук С. Г., 5. Дитятковська Є. М , 6.Черкаський О. В., 7. Головаха П.В.,
8. Нікітін С. М., 9. Пустовий С. В.

•
•
•
•
•
•

Відсутні:
Кривошеев Є. В. - службова необхідність;
Начар’ян Н. О. - службова необхідність;
Краснов 3. Г. - відрядження;
Хмельников А. О. - службова необхідність;
Примаков К. Ю. - відрядження;
Акуленко Ю. В. - службова необхідність.

Запрошені:
• Шикуленко О. В. - заступник міського голови.
• Міллер В.В. - заступник міського голови, директор департаменту
економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради.
• Павлов А. Г. - директор департаменту правового забезпечення
Дніпровської міської ради.
• Нідєлько А. В. - директор департаменту з питань місцевого
самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської
ради.
• Богачева Л. В. - голова ГО «Екологічна Рада Дніпра».
ПОРЯДОК ДЕН Н И Й :
1.
(додається).

Про розгляд питань проекту порядку денного 47 сесії міської ради

1. СЛУХАЛИ: Про питання проекту порядку денного 47 сесії міської
ради.
ВИРІШИЛИ:
1. Про фінансово-бюджетні питання (пп. 1.1-1.12)

Слухали:
- Санжара 0 .0 . п. 1.11 Про погодження проекту додаткової угоди 1 до
інвестиційного договору з реконструкції та завершення будівництва об’єкта
незавершеного будівництва від 01.12.2014 по просп. Свободи в районі
будинків №№ 217, 219, 221.
Зауваження відсутні. Пропонується голосувати блоком.
2. Про питання щодо програм розвитку галузей і сфер міського
господарства (пп. 2.1 -2.13)
Зауваження відсутні. Пропонується голосувати блоком.
3. Про питання комунальної власності (пп. 3.1-3.45)
Зауваження відсутні. Пропонується голосувати блоком.

-

4. Про організаційні і кадрові питання (пп.4.1-4.25)
Виступили:
Філатов Б. А.
Санжара О. О.
Шикуленко О. В.
Нідєлько А.В.
Богачева Л. В.

п. 4.6 Про встановлення обладнання дитячих, спортивних, комплексних
і футбольних майданчиків на території міста та передачу їх в безоплатне
користування.
Зауваження відсутні.
п. 4.11 Про затвердження персонального складу Громадської ради при
Дніпровській міській раді.
Заслухати на сесії міської ради члена Громадської ради Богачеву Л. В.
та директора департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої
та інформаційної політики Дніпровської міської ради Нідєлько А. В. щодо
персонального складу Громадської ради (у зв’язку із надходженням скарг на
дії членів ради). Після обговорення та врахування пропозицій зазначене
рішення міської ради голосувати окремо.
З інших питань зауваження відсутні. Пропонується голосувати блоком
п.п. 4.1 - 4.25 за виключенням п. 4.11.
5. Про питання земельних відносин (пп. 5.1- 5.283)
Голосувати окремо:

п. 5.281 Про поновлення договору оренди землі від 29.06.2011 (державна
реєстрація від 02.02.2012 № 121010004000367) по гіросп. Богдана
Хмельницького, 29 М (Шевченківський район) ТОВ «ЯНГО», код ЄДРПОУ
36493736, по фактичному розміщенню будівель та споруд - конфлікт
інтересів.
п. 5.282 Про передачу земельної ділянки по вул. Панікахи, 61 Д
(Шевченківській район) в оренду гр. Зелінській І. С., ідентифікаційний номер
3084714348, по фактичному розміщенню павільйону очищеної питної води,
для реконструкції існуючих будівель та нового будівництва- конфлікт
інтересів.
п. 5.283 Про надання ПрАТ «АГРА», код ЄДРПОУ 31659485, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному розміщенню об’єктів нерухомого майна по вул. Виконкомівській,
10, 10 А (Шевченківський район) та для подальшого будівництва апартаментцентру з приміщеннями громадського призначення - конфлікт інтересів.
З інших питань зауваження відсутні. Пропонується голосувати блоком
пп. 5.1-5.1280.
6. Про питання архітектури та містобудування (пп.6.1-6.29)
Зауваження відсутні. Пропонується голосувати блоком.

-

7. Різне
Виступили:
Філатов Б. А.
Санжара О. О.
Демідова Н. М.
Пустовий С. В.
Дитятковська Є. М.
Нідєлько А.В.
Богачева Л. В.
п. 7.1 Про розгляд електронної петиції щодо збереження дерев у місті

Дніпрі.
Підтримати петицію.
Доручити департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської
міської ради, Інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради,
департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради розробити
правила поводження з зеленими насадженнями у м. Дніпрі (з урахуванням
зауважень авторів петиції).

Секретар міської ради
Рудєва Вікторія Олегівна 744 87 78

О. О. Санжара

