
ПРОТОКОЛ№ 16
засідання погоджувальної ради керівників депутатських фракцій 

та голів постійних комісій міської ради
26.11.2019

Погоджувальну раду веде: секретар міської ради Санжара О. О.

ПРИСУТНІ: 1. Вишневецький Р. Ю., 2. ДемідоваН. М., 3. Губерт В.П., 
4. Маринчук С. Г., 5. Федоренко В. В., 6. Головаха П. В., 7. Нікітін С. М , 
8-Начар’ян Н.О., 9.Дитятковська Є.М., 10.Дмитрова Ю. С., 11.Кривошеев Є. В.

Відсутні:
• Хмельников А. О. -  службова необхідність;
• Примаков К. Ю. -  відрядження;
• Черкаський О. В. -  службова необхідність;
• Краснов 3. Г. -  відрядження;
• Акуленко Ю. В. -  відрядження;
• Пустовий С. В. -  відрядження.

Запрошені:
• Черкас О. І. -  заступник директора департаменту економіки, фінансів та 

міського бюджету, начальник управління фінансів Дніпровської міської ради.
• Павлов А. Г. -  директор департаменту правового забезпечення 

Дніпровської міської ради.
• Маковцев І. І. -  директор департаменту транспорту та транспортної 

інфраструктури Дніпровської міської ради.
• Бацун В. П. -  начальник інспекції з питань контролю за паркуванням 

Дніпровської міської ради.
• Турчин І. В. -  Голова Дніпровської міської спілки “Союз Чорнобиль 

України”.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд питань проекту порядку денного 50 сесії міської ради 
(додається).

1. СЛУХАЛИ: Про питання проекту порядку денного 50 сесії міської
ради.

ВИРІШИЛИ:

1. Про фінансово-бюджетні питання (пп. 1.1-1.8)
Виступили:

- Санжара О. О.
- Начар’ян Н. О.
- Черкас О. І.



- Кривошеев Є. В.
- Павлов А. Г.

п. 1.5 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».

Голова фракції «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» (Начар’ян Н. О.) зазначила, 
що фракція п. 1.5 проекту порядку денного 50 сесії міської ради не підтримує.

З інших питань зауваження відсутні. Пропонується голосувати блоком.

2. Про питання щодо програм розвитку галузей і сфер міського 
господарства (пп. 2.1 -2 .8)

Виступив:
- Санжара О. О.

Зауваження відсутні. Пропонується голосувати блоком.

3. Про питання комунальної власності (пп. 3.1-3.24)
Виступив:

- Санжара О. О.

Зауваження відсутні. Пропонується голосувати блоком.

4. Про організаційні і кадрові питання (пп.4.1-4.23)
Виступили:

- Санжара О. О.
- Губерт В. П.
- Вишневецький Р. Ю.
- Начар’ян Н. О.
- Павлов А. Г.
- Бацун В. П.

п. 4.1 Про внесення змін до рішень міської ради стосовно структури 
міської ради та її виконавчих органів, граничної чисельності працівників 
міської ради та її виконавчих органів.

Зауваження відсутні. Пропонується голосувати блоком.

5. Про питання земельних відносин (пп. 5.1-5.312)
Виступив:

- Санжара О. О.
Голосувати окремо:
п. 5.310 Про поновлення договору оренди землі від 13.08.2009 (державна 

реєстрація від 03.02.2010 № 041010400053) по пров. Парусному, 7 
(Новокодацький район) ТОВ ТФ «СОФІЯ», код ЄДРПОУ 33475164, по 
фактичному розміщенню будівель та споруд -  конфлікт інтересів.



п. 5.311 Про поновлення договорів оренди землі від 04.03.2019 
(державна реєстрація від 04.03.2019, номери запису про інше речове право 
30570164, 30571569) по пров. Парусному, 7 (Новокодацький район) ТОВ ТФ 
«СЛОВ’ЯНСЬКИЙ БАЗАР», код ЄДРПОУ 33475138, по фактичному 
розміщенню будівель підприємства торгівлі з продажу продовольчих та 
непродовольчих товарів — конфлікт інтересів.

п. 5.312 Про поновлення договору оренди землі від 18.10.2012 (державна 
реєстрація від 29.07.2014, номер запису про інше речове право 6492315) по 
вул. Січеславській Набережній, 39 А (Соборний район) ПП «ЖАСМІН-2005», 
код ЄДРПОУ 33611476, по фактичному розміщенню нежитлового 
приміщення -  конфлікт інтересів.

З інших питань зауваження відсутні. Пропонується голосувати блоком 
пп. 5.1-5.309.

6. Про питання архітектури та містобудування (пп.6.1-6.31)
Виступив:

- Санжара О. От

Зауваження відсутні. Пропонується голосувати блоком.

7. Різне
Виступили:

- Санжара О. О.
- Губерт В. П.
- Маринчук С. Г.
- Начар’ян Н. О.
- ГоловахаП. В.
- Вишневецький Р. ІО.
- Нікітін С. М.

п. 7.4 Про розгляд електронної петиції (щодо відновлення 
централізованого опалення від Придніпровської ГРЕС для мешканців Лівого 
берега).

Враховуючи лист директора ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС щодо 
вимушеного простою теплової електричної станції, вирішили підтримання 
електронної петиції недоцільним (лист від 25.11.2019 № 11/27775 додається).

Розглянувши лист голови ГО «УКРИ» Ешонкулової Н. К., щодо 
включення до проекту порядку денного чергової сесії міської ради звернення 
Дніпровської міської ради до Президента України щодо внесення змін до 
Закону України 128-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про 
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо 
детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг».



Вирішили:
- відпрацювати остаточний текст звернення з профільною депутатською 

комісією та департаментом правового забезпечення Дніпровської міської 
ради;

- винести проект Звернення депутатів Дніпровської міської ради VII 
скликання на розгляд чергової 51 сесії міської ради 04.12.2019.

З інших питань зауваження відсутні. Пропонується розділ 7 голосувати 
кожний пункт окремо.

Секретар міської ради О. О. Санжара

Рудєва Вікторія Олегівна 744 87 78


