
ПРОТОКОЛ
наради щодо обговорення

проекту Статуту територіальної громади міста Дніпра

20Л2.2019 
11.00 (біла зала)

Веде нараду -  директор департаменту забезпечення діяльності 
Дніпровської міської ради Литвин О. Г.

ПРИСУТНІ:

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

Щекатуров Я. М. -  член Громадської ради при Дніпровській міській раді

Волкова О. В. - член Громадської ради при Дніпровській міській раді, 
голова громадської організації «Центр соціальної адаптації людей з інвалідністю 
«Океан добра»

Василенко Н. І. - член Громадської ради при Дніпровській міській раді

Лавров Ю. В. -  голова Благодійного фонду «Снайпер»

Соломаха С. В. -  голова Дніпропетровської громадської молодіжної 
організації «Фенікс»

Богданов М. Ю. -  голова Громадської організації «Інститут суспільних 
відносин»

ІНШІ ЗАПРОШЕНІ:
Капшук Ю. С. -  начальник управління контролю виконання рішень міської 

ради департаменту забезпечення діяльності Дніпровської міської ради

Таран В. І. -  головний спеціаліст управління нормативно-правової роботи 
департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про проект Статуту територіальної громади міста Дніпра. 

СЛУХАЛИ:
Про проект Статуту територіальної громади міста Дніпра та порядок його 

обговорення.

ВИСТУПИЛИ:
Литвин О. Г.



ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до уваги.

СЛУХАЛИ:

Про пропозиції Богданова М. Ю щодо внесення змін до проекту Статуту 
територіальної громади міста Дніпра. А саме:

викласти пункт 4 статті 22 «Громадські слухання» у новій редакції:
«4. Громадські слухання можуть проводитися з ініціативи міського голови, 

міської ради, районних у місті рад, органів самоорганізації населення, членів 
територіальної громади у кількості не менше ніж 50 осіб.

Громадські слухання скликаються міським головою або за рішенням 
ініціативної сторони у разі не прийняття відповідного рішення міським головою 
на протязі ЗО днів з дня відповідного звернення.»

- викласти пункт 6 статті 22 «Громадські слухання» у новій редакції:

«6. Міський голова визначає місце та час проведення громадських слухань. 
Виконавчий комітет міської ради забезпечує організацію громадських слухань та 
доведення до членів територіальної громади не пізніше як за ЗО днів.»

- викласти пункт 4 статті 23. «Звернення до органів і посадових осіб 
місцевого самоврядування» у новій редакції:

«Особливою формою колективного звернення громадян до органу 
місцевого самоврядування є електронна петиція, яка подається та розглядається 
у порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

Для розгляду електронної петиції органом або посадовою особою міської 
ради, якій вона адресована, необхідно зібрати на її підтримку не менше 500 
підписів протягом не більше ЗО календарних днів з дня оприлюднення петиції.»

ВИСТУПИЛИ:
Богданов М. Ю.

СЛУХАЛИ:
Про практичне застосування пропозиції Богданова М. Ю. щодо збільшення 

терміну доведення до членів територіальної громади інформації про проведення 
громадських слухань до ЗО днів (замість 10 днів).

ВИСТУПИЛИ:
Литвин О. Г.



СЛУХАЛИ:

Про недоцільність пропозиції Богданова М. Ю. викласти пункт 4 статті 22 
«Громадські слухання» у новій редакції у частині проведення громадських 
слухань за ініціативою 50 членів територіальної громади;

- про форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого 
самоврядування;

- про приведення статті 20. «Загальні збори громадян за місцем 
проживання» до норм, встановлених Постановою ВРУ від 17.12.93 № 3748-ХІІ 
«Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем 
проживання в Україні».

А саме: викладення пункту 5 статті 20 у новій редакції:

«5. Загальні збори громадян за місцем проживання скликаються міським 
головою або виконавчим органом міської ради, громадськими комітетами і 
радами самоврядування. Міський голова може доручити скликати загальні збори 
громадян голові районної у місті ради (у разі їх утворення).

Збори скликаються за пропозицією не менш як третини від загальної 
кількості громадян, які проживають у відповідному територіальному утворенні, 
депутатів міської ради, районної у місті ради (у разі їх утворення), членів 
постійної комісії, депутатської групи, трудового колективу, об'єднання 
громадян».

ВИСТУПИЛИ:
Таран В. І.

ВИРІШИЛИ:
Департаменту забезпечення діяльності Дніпровської міської ради разом з 

департаментом правового забезпечення Дніпровської міської ради - опрацювати 
пропозиції надані Богдановим М. Ю.

СЛУХАЛИ:
Про пропозиції Щекатурова Я. М. щодо внесення змін та доповнень до 

проекту Статуту територіальної громади міста Дніпра. А саме:
- додати пункт 2а до статті 79, розділу XI «Майно територіальної громади» 

у такій редакції:

«2. а. Використання майна та інших ресурсів (матеріальних, 
інтелектуальних та інших) територіальної громади з метою отримання прибутку 
здійснюється тільки комунальними підприємствами з зарахуванням прибутку 
виключно в бюджет міста».

- виключити з тексту проекту Статуту територіальної громади міста Дніпра 
слова «згідно діючого законодавства» та «у межах повноважень».

ВИСТУПИЛИ:
Щекатуров Я. М., Таран В. І., Литвин О. Г.



ВИРІШИЛИ:
Пропозицію щодо внесення доповнень до статті 79, розділу XI «Майно 

територіальної громади» направити до департаменту по роботі з активами 
Дніпровської міської ради для опрацювання.

Пропозицію щодо виключення слів «згідно діючого законодавства» та «у 
межах повноважень» -  взяти до уваги.

СЛУХАЛИ:

Про пропозиції Богачевої Л. В. щодо внесення змін та доповнень до 
проекту Статуту територіальної громади міста Дніпра. А саме:

- додати до пункту 1 статті 10 «Акти органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування міста» абзац про план сталого розвитку.

- додати до пункту 2 статті 8 «Система місцевого самоврядування» 
останнім абзацем «дорадчо-консультативні ради».

ВИСТУПИЛИ:
Богачева Л. В., Таран В. І., Литвин О. Г.

ВИРІШИЛИ:
Департаменту забезпечення діяльності Дніпровської міської ради разом з 

департаментом правового забезпечення Дніпровської міської ради:

-доопрацювати статтю 16 «Форми та гарантії реалізації права членів 
територіальної громади на участь у здійсненні місцевого самоврядування» та 
статтю 26 «Інші форми участі членів територіальної громади у здійсненні 
місцевого самоврядування» в частині включення положень про Громадську раду 
при Дніпровській міській раді та дорадчо-консультативні органи;

- відпрацювати питання включення пункту щодо плану сталого розвитку у 
Преамбулу проекту Статуту територіальної громади міста.

СЛУХАЛИ:
Про пропозиції Волкової О. В. щодо внесення змін та доповнень до проекту 

Статуту територіальної громади міста Дніпра. А саме:

- внести зміни до статті 36 «Компетенція міської ради» щодо 
облаштування громадських приміщень пандусами;

- додати до статті 55 «Система сталого розвитку міста» пункт про 
недопустимість дискримінації осіб з інвалідністю;

- у пункті 2 статті 55 «Система сталого розвитку міста», абзац 9 викласти у 
новій редакції:

«- застосування нових підходів формування системи соціального захисту 
жителів міста на конкурсних засадах».



викласти пункт 4 статті 62 «Соціальний захист населення» у новій
редакції:
«4. Соціальний захист жителів міста забезпечується визначенням потреб 

населення у соціальних послугах, аналізу та планування розвитку системи 
надання соціальних послуг»;

- додати у статті 56 «Міське планування» у пункті 10 слово 
«громадськість».

- викласти абзац 5 пункту 2 статті 57 «Економічний розвиток міста» у новій 
редакції:

«- вносити пропозиції з організації і підвищення ефективності роботи 
ринків і ярмарків; дотримання цін і правил торгівлі, санітарного стану місць 
торгівлі; доступності для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення».

- викласти абзац 5 пункту 1 статті 66 «Загальні принципи фінансової 
діяльності територіальної громади» у новій редакції:

« - сприяння розвитку інвестиційних процесів, спрямованих на формування 
сучасної інфраструктури комунального господарства з урахуванням державних 
будівельних норм».

СЛУХАЛИ:

- Про відповідність статті 36 «Компетенція міської ради» статті 26. 
«Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад» Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та недоцільність вносити зміни у статтю 36 
проекту Статуту територіальної громади міста Дніпра;

- про встановлення порядку застосування нових підходів формування 
системи соціального захисту жителів міста у нормативно-правових актах 
департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради та недоцільність 
внесення змін до статті 55 «Система сталого розвитку міста»;

- про опрацювання департаментом по роботі з активами Дніпровської 
міської ради пропозиції щодо внесення змін у статтю 56 «Міське планування».

ВИСТУПИЛИ:
Литвин О. Г., Капшук Ю. С., Таран В. І.

ВИРІШИЛИ:
Направити пропозиції Волкової О. В. профільним виконавчим органам 

міської ради для опрацювання.
Департаменту забезпечення діяльності Дніпровської міської ради разом з 

департаментом правового забезпечення Дніпровської міської ради вивчити 
можливість врахування пропозицій щодо внесення доповнень до статті 57 
«Економічний розвиток міста», статті 66 «Загальні принципи фінансової



діяльності територіальної громади», статті 55 «Система сталого розвитку міста» 
(в частині пункту про недопустимість дискримінації осіб з інвалідністю).

СЛУХАЛИ:
Про пропозиції Василенко Н. І. та Соломахи С. В. викласти статтю 59 

«Розвиток науки і освіти, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, культури 
і мистецтва» та голови у новій редакції:

«Стаття 59

1. Виконавчий комітет міської ради в рамках своїх повноважень та запитів 
територіальної громади забезпечує соціально-гуманітарні сфери життєдіяльності 
міста -  науки і освіти, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, культури та 
мистецтва на засадах духовно-моральних цінностей, ставлень і суджень з 
урахуванням місцевих культурних, сімейних традицій та особливостей ринку 
праці на основі державної політики.

2. Пріоритети соціально-гуманітарного розвитку міста обговорюються з 
органами самоорганізації населення та затверджуються на першій сесії міської 
радою наступного року.

3. Органи місцевого самоврядування всебічно підтримують розвиток 
освіти та науки, науково-методичних установ та закладів вищої школи 1-2 рівнів 
акредитації в місті в межах їх академічної, організаційної, кадрової та фінансової 
автономії, створюють та удосконалюють умови в закладах освіти, культури, 
охорони здоров’я та спорту для здобувачів освіти, які є людьми з інвалідністю 
або дітьми з інвалідністю.

4. Міський голова особисто контролює забезпечення діяльності освіти та 
охорони здоров’я, сприяє розвитку фізкультури і спорту, підтримує заклади та 
діячів культури, мистецтва і спорту.

5. На органи місцевого самоврядування покладено відповідальність за 
реалізацію державної політики у сфері освіти, розвиток мережі закладів освіти (з 
урахуванням інклюзивності), формування ціннісного ставлення та судження 
дітей та підлітків до себе, оточуючих, своєї сім’ї, громади міста та суспільства, 
які служать базою для щасливого особистого життя.»

ВИСТУПИЛИ:
Василенко Н. І., Литвин О. Г.

ВИРІШИЛИ:
Направити пропозицію щодо викладення статті 59 у новій редакції до 

департаменту гуманітарної політики для опрацювання.



Додатки до протоколу:

- Пропозиції до проекту Статуту територіальної громади міста Дніпра 
представників громадських організацій на 5 арк в 1 прим.

- Список реєстрації присутніх на нараді щодо обговорення проекту Статуту 
територіальної громади міста Дніпра на 1 арк. в 1 прим.

- Список громадських організацій, які були запрошені на нараду щодо 
обговорення проекту Статуту територіальної громади міста Дніпра на 1 арк. 
в 1 прим.

Директор департаменту 
забезпечення діяльності
Дніпровської міської ради О. Г. Литвин

Протокол підготувала: Капшук Юлія Сергіївна 744 15 74


