
ПРОТОКОЛ
№19

Правління Громадської ради при Дніпровській міській раді

01.04.2020 року м. Дніпро

Засідання Правління проведено через електронні засоби комунікації між 
членами Правління відповідно до п. 5.9. Положення про Громадську раду при 
Дніпровській міській раді та п. 3.13, 4.6 Регламенту Громадську раду при 
Дніпровській міській раді у формі опитування та надання пропозицій через 
електронні засоби комунікації (електронна пошта, інтернет-месенджери) 

Прийняли участь в опитуванні:
Голова Громадської ради при Дніпровській міській раді Корбан Г.О., 

заступник голови ГР ДМР Грищенко Г. Ф., члени Правління ГР ДМР: Богачева 
Л.В., Волкова О. В., Мірошніченко М. О., Пинчук М.В., Ростовцев О.Ю., 
секретар ГР ДМР Мальцева О.Є.

СЛУХАЛИ:
Корбана Г.О. -  голову Громадської ради, який запропонував затвердити 

наступний порядок денний засідання Правління Громадської ради:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про проведення засідання Правління шляхом електронних 

консультацій.
2. Про уповноваження члена ГР ДМР адвоката Бутко Д.О. 

представляти інтереси Громадської ради при Дніпровській міській раді як 
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, у судовій 
справі №160/2650/20 за адміністративним позовом Громадської організації 
«Платформа Громадський Контроль» до Дніпровської міської ради про визнання 
протиправними та нечинними рішення та Положення про ГР ДМР, визнання 
протиправною бездіяльності та зобов'язання вчинити певні дії.

3. Розгляд заяв громадян, що надійшли за минулий тиждень:
- колективне звернення від мешканців гуртожитку за адресою: м. Дніпро, 

вул. Артеківська , буд. 27 з проханням втрутитися в справу щодо позбавлення 
права на житло приватним власником будівлі гуртожитку ТОВ 
«Буделектродсервіс»;

- колективне звернення від мешканців ж/м Ігрень щодо очистки берегу 
річки Маячка в районі пров. Відпочинку від накопиченого сміття, обрізки дерев і 
кущів;

-заява гр. Мокра О.В., яка мешкає за адресою: м. Дніпро, вул. Іркутська, 6.1 
щодо освітлення території та обрізки дерев в районі лікувального центру по вул. 
С.Ковалевської, 53а.

4. Про кооптацію нових членів Громадської ради при Дніпровській міській
раді.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одностайно.
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УХВАЛИЛИ:
Затвердити запропонований порядок денний засідання Правління.

1. Про проведення засідання Правління шляхом електронних 
консультацій.

СЛУХАЛИ:

Корбана Г.О., який запропонував провести засідання Правління шляхом 
електронних консультацій.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одностайно.

УХВАЛИЛИ:
Провести засідання Правління шляхом електронних консультацій.

2. Про уповноваження члена ГР ДМР адвоката Бутко Д.О. 
представляти інтереси Громадської ради при Дніпровській міській раді як 
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, у 
судовій справі №160/2650/20 за адміністративним позовом Громадської 
організації «Платформа Громадський Контроль» до Дніпровської міської 
ради про визнання протиправними та не чинними рішення та Положення, 
визнання протиправною бездіяльності та зобов'язання вчинити певні дії.

СЛУХАЛИ:
1. Грищенка Г.Ф., заступника голови ГР ДМР, який запропонував 

уповноважити члена Громадської ради при Дніпровській міській раді адвоката 
Бутко Дмитра Олександровича представляти інтереси Громадської ради при 
Дніпровській міській раді як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог 
щодо предмета спору, у адміністративній справі №160/2650/20 за позовом 
Громадської організації «Платформа Громадський Контроль» до Дніпровської 
міської ради про визнання протиправними та не чинними рішення та Положення, 
визнання протиправною бездіяльності та зобов'язання вчинити певні дії.

Надати право члену ГР ДМР адвокату Бутко Д.О. звертатися із заявами, 
підписувати від імені ГР ДМР та подавати письмові запити та заяви (у тому 
числі підписувати та подавати апеляційні та касаційні скарги, клопотання про 
відновлення процесуальних строків і інші документи аналогічного характеру), 
брати участь у судових засіданнях, укладати угоду при примирення сторін, 
подавати клопотання та заяви, одержувати довідки та документи (рішенім, 
постанови, тощо), знайомитись з матеріалами справи, здійснювати витяги та 
знімати копії процесуальних документів, вести переговори, у т.ч. надавати 
докази, усні та письмові пояснення, підписуватись при виконанні цієї 
довіреності, оскаржувати рішення та дії посадових осіб державних органів, 
органів місцевого самоврядування, інших посадових осіб, сплачувати необхідні
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платежі, заявляти клопотання та відводи, а також вчиняти інші юридично- 
значимі дії, необхідні для виконання повноважень та діючим законодавством 
України.

Підписувати, подавати та одержувати від імені ГР ДМР інформаційні 
запити, листи, заяви, відповіді, в тому числі позовні та інші документи, та іншу 
інформацію у будь-яких державних або недержавних органах, органах місцевого 
самоврядування, підприємствах, установах, організаціях та вчиняти всі інші 
правочини та законні дії, пов’язані з виконанням цього доручення.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одностайно.

УХВАЛИЛИ:
1. Уповноважити члена Громадської ради при Дніпровській міській 

раді адвоката Бутко Дмитра Олександровича (свідоцтво №2480 від 16.04.2012р.) 
представляти інтереси Громадської ради при Дніпровській міській раді як 
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, у 
адміністративній справі №160/2650/20 за позовом Громадської організації 
«Платформа Громадський Контроль» до Дніпровської міської ради про визнання 
протиправними та не чинними рішення та Положення, визнання протиправною 
бездіяльності та зобов'язання вчинити певні дії.

Надати право члену Громадської ради при Дніпровській міській раді 
адвокату Бутко Дмитру Олександровичу (свідоцтво №2480 від 16.04.2012р.) 
звертатися із заявами, підписувати від імені ГР ДМР та подавати письмові 
запити та заяви (у тому числі підписувати та подавати апеляційні та касаційні 
скарги, клопотання про відновлення процесуальних строків і інші документи 
аналогічного характеру), брати участь у судових засіданнях, укладати угоду при 
примирення сторін, подавати клопотання та заяви, одержувати довідки та 
документи (рішення, постанови, тощо), знайомитись з матеріалами справи, 
здійснювати витяги та знімати копії процесуальних документів, вести 
переговори, у т.ч. надавати докази, усні та письмові пояснення, підписуватись 
при виконанні цієї довіреності, оскаржувати рішення та дії посадових осіб 
державних органів, органів місцевого самоврядування, інших посадових осіб, 
сплачувати необхідні платежі, заявляти клопотання та відводи, а також вчиняти 
інші юридично-значимі дії, необхідні для виконання повноважень та діючим 
законодавством України.

Підписувати, подавати та одержувати від імені ГР ДМР інформаційні 
запити, листи, заяви, відповіді, в тому числі позовні та інші документи, та іншу 
інформацію у будь-яких державних або недержавних органах, органах місцевого 
самоврядування, підприємствах, установах, організаціях та вчиняти всі інші 
правочини та законні дії, пов’язані з виконанням цього доручення.
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3. Розгляд заяв громадян, що надійшли за минулий тиждень.

СЛУХАЛИ:
Гріщенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів щодо 

колективного звернення від мешканців гуртожитку за адресою: м. Дніпро, вул. 
Артеківська, буд. 27 з проханням втрутитися в справу щодо позбавлення права 
на житло приватним власником будівлі гуртожитку ТОВ «Буделектродсервіс».

Запропонував доручити розглянути це питання комітету ГР ДМР з питань 
комунальної власності, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
регуляторної політики.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одноголосно.

ВІРІШИЛИ:
Доручити комітету з питань комунальної власності, земельних відносин, 

архітектури, будівництва та регуляторної політики ГР ДМР розглянути питання 
мешканців гуртожитку за адресою: м. Дніпро, вул. Артеківська , буд. 27 щодо 
позбавлення їх права на житло приватним власником будівлі гуртожитку ТОВ 
«Буделектродсервіс».

СЛУХАЛИ:
Гріщенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів щодо звернення 

від мешканців ж/м Ігрень щодо очистки берегу річки Маячка в районі пров. 
Відпочинку від накопиченого сміття, обрізки дерев і кущів.

Запропонував доручити розглянути це питання комітету ГР ДМР з питань 
екології, захисту довкілля та сталого розвитку.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одноголосно.

ВІРІШИЛИ:
Доручити комітету з питань екології, захисту довкілля та сталого розвитку 

розглянути питання мешканців ж/м Ігрень щодо очистки берегу річки Маячка в 
районі пров. Відпочинку від накопиченого сміття, обрізки дерев і кущів.

СЛУХАЛИ:
Гріщенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів, що до 

Громадської ради при Дніпровській міській раді звернулася гр. Мокра О.В., яка 
мешкає за адресою: м. Дніпро, вул. Іркутська, 6.1, щодо освітлення території та 
обрізки дерев в районі лікувального центру по вул. С.Ковалевської, 53а.

Запропонував доручити розглянути це питання комітету ГР ДМР з питань 
житлово-комунального господарства та благоустрою.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одноголосно.
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ВІРІШИЛИ:
Доручити комітету з питань житлово-комунального господарства та 

благоустрою розглянути питання гр. Мокра О.В., яка мешкає за адресою: м. 
Дніпро, вул. Іркутська, 6.1, щодо освітлення території та обрізки дерев в районі 
лікувального центру по вул. С.Ковалевської, 53а.

4. Про кооптацію нових членів Громадської ради при Дніпровській 
міській раді.

СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів, що до 

Громадської ради при Дніпровській міській раді надійшли заяви та документи на 
кооптацію до ГР ДМР від наступних громадських організацій: Благодійна 
організація «Благодійне товариство «Мережа 100 відсотків життя Дніпро», 
Громадська організація «Суспільство та екологія», Дніпропетровська обласна 
дитяча громадська організація «Федерація спортивних единоборств «Сакура».

Запропонував доручити Мальцевій О.Є. та Грищенку Г. Ф. провести 
перевірку документів, які надійшли від зазначених громадських організацій на 
кооптацію до Громадської ради при Дніпровській міській раді

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одноголосно.

ВІРІШИЛИ:
Доручити Мальцевій О.Є. та Грищенку Г. Ф. провести перевірку 

документів, які надійшли від громадських організацій: Благодійна організація 
«Благодійне товариство «Мережа 100 відсотків життя Дніпро», Громадська 
організація «Суспільство та екологія», Дніпропетровська обласна дитяча 
громадська організація «Федерація спортивних единоборств «Сакура» 
відповідно до вимог Положення Громадської ради при Дніпровській міській 
раді.

Інших пропозицій не надходило. Вирішення питань порядку денного 
вичерпано, зауважень щодо ведення засідання Правління Громадської ради при 
Дніпровській міській раді шляхом електронних консультацій - не має. Засідання 
оголошено закритим.

Цей Протокол складений в двох оригінальних примірниках, засвідчених 
підписом секретаря та головуючого засідання.

Голова Громадської ради

Секретар Громадської ради

Г.О. КОРБАН 

О. Є. МАЛЬЦЕВА


