
Протокол
громадських слухань

щодо обговорення проекту Статуту територіальної громади міста Дніпра

07.il.2019 м. Дніпро, просп. Дмитра 
Яворницького, 75, сесійна зала
15.00-17.00

Зареєстровано учасників - 75 чол.

ГОЛОВУЮЧИЙ:
Санжара О. О. - секретар Дніпровської міської ради.

СЕКРЕТАР:
Капшук Ю. С. - начальник управління контролю виконання рішень міської 
ради департаменту забезпечення діяльності Дніпровської міської ради

ЗАПРОШЕНІ:
- депутати Дніпровської міської ради;
- депутати районних у місті рад;
- представники виконавчих органів міської ради;
- керівники органів самоорганізації населення;
- представники місцевих осередків політичних партій;
- представники громадських організацій;
- керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких 

пов’язана з питанням що обговорюється;
- мешканці міста;

- представники ЗМІ.

ПРИСУТНІ:
Списки присутніх додаються.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проект Статуту територіальної громади міста Дніпра.
2. Про обрання секретаря громадських слухань.
3. Обговорення проекту Статуту територіальної громади міста Дніпра. 

СЛУХАЛИ:
Про проведення громадських слухань щодо обговорення проекту 

Статуту територіальної громади міста Дніпра відповідно до ст. 20 Статуту 
територіальної громади м. Дніпропетровська та розпорядження міського 
голови від 29.08.2019 № 1480-р «Про проведення громадських слухань щодо 
обговорення проекту Статуту територіальної громади міста Дніпра».
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Про підготовку та опрацювання проекту Статуту територіальної 
громади міста Дніпра виконавчими органами міської ради відповідно до їх 
напрямків діяльності.

Про оприлюднення на сайті міської ради проекту Статуту 
територіальної громади міста Дніпра відповідно до Закону України «Про 
доступ до публічної інформації».

ВИСТУПИЛИ: Секретар міської ради Санжара О.О.

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до уваги.

СЛУХАЛИ:
Про обрання секретаря громадських слухань Капшук Юлії Сергіївни -  

начальника управління контролю виконання рішень міської ради 
департаменту забезпечення діяльності Дніпровської міської ради (відповідно 
до ст. 20 Статуту територіальної громади м. Дніпропетровська).

ВИСТУПИЛИ: Секретар міської ради Санжара О.О.

ГОЛОСУВАЛИ: За -  одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем громадських слухань Капшук Юлію 
Сергіївну -  начальника управління контролю виконання рішень міської ради 
департаменту забезпечення діяльності Дніпровської міської ради

СЛУХАЛИ:
Про регламент проведення слухань: для запитання -  2 хвилини, для 

надання інформації та відповіді на запитання - до 3 хвилин.

ВИСТУПИЛИ: Секретар міської ради Санжара О.О.

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до уваги.

СЛУХАЛИ:

Про проект Статуту територіальної громади міста Дніпра.

ВИСТУПЛИ:

Балахнін А. -  голова ОСН «Ініціативна група МС Січеславщини»

Про розпорядчий акт щодо утворення Дніпровської міської ради. 

Сідєков А. К. -  депутат Чечелівської районної у місті Дніпрі ради

Про роз’яснення пункту 4 статті 22 «Громадські слухання» у частині
?



проведення слухань за ініціативою 250 членів територіальної громади міста.

Про встановлення мінімального строку сповіщення міської ради про 
збори громадян у статті 27. «Масові заходи жителів міста».

Санжара О. О. - секретар Дніпровської міської ради

Про відповідність норми про сповіщення міської ради про збори 
громадян нормам Конституції України. Про судову практику, коли будь-які 
обмеження цього строку визнаються незаконними.

Богачева Л. В. -  голова Громадської Ради при Дніпровській міській
раді

Про включення до статті 10 «Акти органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування міста» пункту про принцип сталого розвитку міста.

Санжара О. О. - секретар Дніпровської міської ради

Про можливість включення принципу сталого розвитку міста у 
преамбулу Статуту або в інші статті.

Доручення департаменту правового забезпечення Дніпровської міської 
ради - відпрацювати питання включення принципу сталого розвитку у проект 
Статуту територіальної громади міста Дніпра.

Богачева Л. В. -  голова Громадської Ради при Дніпровській міській
раді

Про надання права мораторію науково-технічній раді при департаменті 
екологічної політики Дніпровської міської ради на рішення міської ради, які 
несуть загрозу довкіллю та включення цієї норми у статтю 26. «Інші форми 
участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого 
самоврядування».

Санжара О. О. - секретар Дніпровської міської ради

Про Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» та принцип 
правової визначеності.

Про механізм роботи при якому перед тим, як рішення буде виноситись 
на обговорення виконавчого комітету міської ради чи міської ради, комісії, які 
утворюються при органах місцевого самоврядування можуть розглянути це 
питання та висловити думку щодо законності цього рішення. Це буде 
частиною зазначеного рішення. Рішення буде прийматись з урахування цієї 
думки.

Доручення департаменту правового забезпечення Дніпровської міської 
ради відпрацювати механізм попереднього розгляду проектів рішень
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комісіями, які утворюються при органах місцевого самоврядування.

Богачева Л. В. -  голова Громадської Ради при Дніпровській міській
раді

Про включення Громадської Ради при Дніпровській міській раді 
у статтю 26. «Інші форми участі членів територіальної громади у здійсненні 
місцевого самоврядування» як дорадчо-консультативного органу.

Про необхідність фінансового забезпечення діяльності Громадської 
Ради при Дніпровській міській раді (для залучення спеціалістів, проведення 
семінарів).

Чернова Л. Є. -  голова правління Громадської організації «Освітній 
центр «Відкрите знання»

Про пропозицію доповнити пункт 2 статті 8 Розділу II словами: 
«Громадська Рада при Дніпровській міський раді та консультативно-дорадчі 
органи». _

Санжара О. О. - секретар Дніпровської міської ради

Про систему місцевого самоврядування, яка передбачена Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Про пропозицію викласти абзац 3 пункту 3 ст. 26 «Інші форми участі 
членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування» у 
такій редакції:

«- участь у роботі Громадської ради при Дніпровській міській раді, 
консультативно-дорадчих рад, які утворюються при органах та посадових 
особах місцевого самоврядування міста з метою вивчення і організації 
забезпечення потреб членів територіальної громади міста різними формами 
соціальної допомоги, залучення їх до здійснення місцевого самоврядування 
міста. Положення про кожну таку раду розробляється окремо і 
затверджується відповідним органом місцевого самоврядування міста;»

Богачева Л. В. -  голова Громадської Ради при Дніпровській міській
раді

Про вирішення спірних питань, у разі наявності декількох 
консультативно-дорадчих рад, які утворюються при органах та посадових 
особах місцевого самоврядування.

Санжара О. О. - секретар Дніпровської міської ради

Про необхідність вказувати у Положенні про Громадську раду при 
Дніпровській міській раді механізми відпрацювання цих питань.
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Про раніше надані пропозиції до проекту Статуту територіальної 
громади міста Дніпра.

Про збільшення терміну інформування та визначення процедури 
інформування членів територіальної громади міста Дніпра щодо проведення 
громадських слухань

Про пропозицію встановити термін інформування -  за ЗО днів до заходу 
та оприлюднювати оголошення на офіційному веб-сайті Дніпровської міської 
ради та ще в трьох джерелах засобів масової інформації.

Санжара О. О. - секретар Дніпровської міської ради

Дав доручення департаменту правового забезпечення Дніпровської 
міської ради відпрацювати можливість внесення змін у пункт 6 статті 22 
«Громадські слухання» проекту Статуту територіальної громади міста Дніпра 
щодо встановлення терміну інформування -  за ЗО днів до заходу та публікації 
оголошення на офіційному веб-сайті Дніпровської міської ради та ще в трьох 
джерелах засобів масової інформації.

Хмельников А. О. -  депутат міської ради

Про врахування пропозицій щодо сталого розвитку у статті 55. «Систе
ма сталого розвитку міста».

Про статтю 58. «Діяльність із захисту та збереження довкілля міста», де 
передбачено заслуховування інформації про стан екологічної ситуації.

Про не включення районних у місті рад у систему органів місцевого 
самоврядування.

Санжара О. О. - секретар Дніпровської міської ради

Про право міської ради утворювати районні у місті ради та правильне 
формулювання абзацу 7 статті 8 проекту Статуту територіальної громади 
міста Дніпра: «районні у місті ради (у разі їх утворення);».

Богачева Л. В. -  голова Громадської Ради при Дніпровській міській
раді

Про необхідність оприлюднення інформації про проведення 
громадських слухань промисловими підприємствами, які розташовані на 
території міста у розділі «Громадські слухання» на офіційному веб-сайті 
Дніпровської міської ради.

Про відсутність у статті 55. «Система сталого розвитку міста» 
положень про відповідальність та обов’язковість виконання принципів 
сталого розвитку та положень про те, що рішення міської ради не можуть 
суперечити принципам сталого розвитку.

Богданов М. Ю. - член  Г ром ад сько ї Р ад и  при  Д н іп р о в сь к ій  м іськ ій  рад і
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Чернова Л. Є. -  голова правління Громадської організації «Освітній 
центр «Відкрите знання»

Про пропозицію внести в текст преамбули проекту Статуту 
територіальної громади міста Дніпра слів «принципів сталого розвитку» 
замість слів «та забезпечення жителів міста комунальними послугами».

А також після слів «для задоволення потреб жителів міста у соціально- 
культурних та економічних потребах» додати слова «та реалізації їх 
конституційних прав на самоврядування».

У перелік документів, якими керується Дніпровська міська рада додати 
Хартію прав людини.

Калюжний Ю. Г. -  представник Громадської організації «Луганська 
правозахисна група»

Про процедуру прийняття Статуту територіальної громади міста 
Дніпра.

Санжара О. О. - секретар Дніпровської міської ради

Про Цивільне право та Адміністративне право.

Чернова Л. Є. -  голова правління Громадської організації «Освітній 
центр «Відкрите знання»

Про викладення статті 15 «Територіальна громада м. Дніпра» у новій 
редакції з визначенням у цій статті перспективних напрямків розвитку 
місцевого самоврядування.

Сідєков А. К. -  депутат Чечелівської районної у місті Дніпрі ради

Про роз’яснення норм статті 36. «Компетенція міської ради» щодо:

« - встановлення для підприємств, установ та організацій, що 
належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, 
розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

- надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на 
території міста нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення 
відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими 
нормативами включає відповідну територію».

Про причини виключення з нової редакції Статуту територіальної 
громади міста Дніпра статті 64. «Підтримка місцевих товаровиробників, 
малого та середнього підприємництва» та статті 90. «Механізми запобігання 
банкрутству суб’єктів комунальної власності територіальної громади».
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Про встановлення Статутом територіальної громади міста Дніпра 
основних загальних принципів діяльності міста та розробку документів, які 
регламентують діяльність окремих галузей міського господарства.

Про надання пропозицій та зауважень до проекту Статуту 
територіальної громади міста Дніпра у письмовому вигляді.

Санжара О. О. - с ек р етар  Д н іп р о всько ї м іськ о ї р ад и

Секретар Дніпровської міської ради Санжара О. О. завершив громадські 
слухання щодо обговорення проекту Статуту територіальної громади міста 
Дніпра.

Голова громадських слухань О. О. Санжара

Секретар громадських слухань Ю. С. Капшук
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