
ПРОТОКОЛ 
№ 18

загальних зборів Громадської ради при Дніпровській міській раді

м. Дніпро 01 жовтня 2021р.

Загальні збори Громадської ради при Дніпровській міській раді (далі -  ГР 
ДМР) проведено через електронні засоби комунікації між членами Громадської 
ради відповідно до п. 5.9. Положення про Громадську раду при Дніпровській 
міській раді та п.п. 3.13, 4.6 Регламенту Громадської ради при Дніпровській 
міській раді у формі опитування та надання пропозицій через електронні засоби 
комунікації (електронна пошта).

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

заступник голови ГР ДМР Грищенко Г. Ф., та 32 члени Громадської ради при 
Дніпровській міській раді.

Не прийняли участі в опитуванні:
Алєйнікова Н.М., Кабанюк І.М., Мокієнко М.М., Тимченко М.М., 

Требушенко І.О.
Загальна кількість членів ГР ДМР складає 41 особа.
Кворум для прийняття рішень згідно Положення про ГР ДМР -  14 голосів.
Таким чином загальні збори ГР ДМР вважаються правомочними.
Ведення протоколу загальних зборів ГР ДМР здійснює секретар ГР ДМР 

Мальцева О.Є.

СЛУХАЛИ:
Корбана Г.О., голову ГР ДМР, який запропонував затвердити наступний 

порядок денний засідання загальних зборів ГР ДМР:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про проведення засідання загальних зборів ГР ДМР шляхом 

електронних консультацій (голосування).
2. Про додаткове включення інституту громадянського суспільства ГО 

«Щасливий діабет» до складу Громадської ради при Дніпровській міській раді 
(кооптація).

3. Про делегування членів ГР ДМР до складу конкурсних комісій для 
проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я -  
генеральних директорів комунальних некомерційних підприємств Дніпровської 
міської ради.

4. Про висування кандидатури члена ГР ДМР до складу робочої групи 
Дніпровської міської ради з питань перегляду регуляторних актів.

5. Про звернення до Дніпровської міської ради щодо проведення 
Громадською радою при Дніпровській міській раді громадської експертизи та 
аудиту КЗО «Спеціалізована багатопрофільна школа № 23 з поглибленим 
вивченням англійської мови» Дніпровської міської ради за сприянням 
Департаменту гуманітарної політики ДМР з дотриманням обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -34 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:
Затвердити запропонований порядок денний засідання загальних зборів ГР 
ДМР.

Перше питання порядку денного

1. Про проведення засідання загальних зборів ГР ДМР шляхом 
електронних консультацій

СЛУХАЛИ:
Корбана Г.О., голову ГР ДМР, який запропонував провести засідання 

загальних зборів ГР ДМР шляхом електронних консультацій (голосування).

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 34 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:
Провести засідання загальних зборів ГР ДМР шляхом електронних 

консультацій (голосування).

Друге питання порядку денного

2. Про додаткове включення інституту громадянського суспільства 
ГО «Щасливий діабет» до складу Громадської ради при Дніпровській 
міській раді (кооптація).

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

до рішення Правління ГР ДМР від від 14.04.2021р., протокол № 36, було 
проведено перевірку документів, які надійшли від громадської організації ГО 
«Щасливий діабет» для кооптації до Громадської ради при Дніпровській 
міській раді. Надані громадською організацією ГО «Щасливий діабет» 
документи відповідають вимогам Положення про Громадську раду при 
Дніпровській міській раді.

Правлінням ГР ДМР від 30.09.2021р., протокол № 42, було прийнято 
рішення про винесення на розгляд загальних зборів питання щодо додаткового 
включення інституту громадянського суспільства ГО «Щасливий діабет» до 
складу Громадської ради при Дніпровській міській раді.
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Корбана Г.О., голову ГР ДМР, який запропонував включити інститут 
громадянського суспільства ГО «Щасливий діабет» до складу Громадської ради 
при Дніпровській міській раді.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 34
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:
Включити інститут громадянського суспільства ГО «Щасливий діабет» до 

складу Громадської ради при Дніпровській міській раді.
Секретарю ГР ДМР Мальцевій О.Є. звернутись до Дніпровської міської 

ради з пропозицією затвердити новий склад Громадської ради при Дніпровській 
міській раді.

Третє питання порядку денного

3. Про делегування членів ГР ДМР до складу конкурсних комісій для 
проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони 
здоров’я -  генеральних директорів комунальних некомерційних 
підприємств Дніпровської міської ради.

СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який поінформував про те, що 

до Громадської ради надійшло звернення Департаменту охорони здоров’я 
Дніпровської міської ради від 29.09.2021р. №4/10-4575 щодо необхідності 
делегування представників ГР ДМР до складу конкурсних комісій для 
проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я -  
генеральних директорів комунальних некомерційних підприємств Дніпровської 
міської ради:

- Комунального некомерційного підприємства «Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної допомоги № 1» Дніпровської міської ради;

- Комунального некомерційного підприємства «Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної допомоги № 4» Дніпровської міської ради;

- Комунального некомерційного підприємства «Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної допомоги № 8» Дніпровської міської ради;

- Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 
4» Дніпровської міської ради;

- Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 
6» Дніпровської міської ради;

- Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 
8» Дніпровської міської ради;

-Комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча клінічна 
лікарня № 6» Дніпровської міської ради;

- Комунального некомерційного підприємства «Міський пологовий
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будинок № 1» Дніпровської міської ради;
- Комунального некомерційного підприємства «Клінічна лікарня швидкої 

медичної допомоги» Дніпровської міської ради.
Також, до Громадської ради звернулась Дніпропетровська обласна 

організація профспілки працівників охорони здоров’я України листом від 
29.09.2021 №01-04/299 з пропозицією рекомендувати ГР ДМР надати 
пропозиції для включення до складу цієї конкурсної комісії Дніпровської 
міської ради голову Дніпропетровської обласної організації профспілки 
працівників охорони здоров’я України Валевську Ольгу Станіславівну для 
проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я 
генеральних директорів комунальних некомерційних підприємств Дніпровської 
міської ради.

Правлінням ГР ДМР прийнято рішення 30.09.2021р., протокол №42, про 
висування наступних кандидатур до складу конкурсних комісій для проведення 
конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я -  
генеральних директорів комунальних некомерційних підприємств Дніпровської 
міської ради:

Корбана Г.О., Голову ГР ДМР -  як Голову конкурсної комісії;
Грищенка Г.Ф., заступника Голови ГР ДМР, голову комітету з питань 

комунальної власності, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
регуляторної політики ГР ДМР - як члена конкурсної комісії;

Валевську О.С., голову Дніпропетровської обласної організації профспілки 
працівників охорони здоров’я України - як членкіню конкурсної комісії.

Корбана Г.О., голову ГР ДМР, який запропонував членам ГР ДМР 
затвердити зазначені кандидатури членів ГР ДМР до складу конкурсних комісій 
для проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони 
здоров’я -  генеральних директорів комунальних некомерційних підприємств 
Дніпровської міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 32
«Проти» - 0
«Утримались» - 2

УХВАЛИЛИ:

Затвердити кандидатури до складу конкурсних комісій для проведення 
конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я -  
генеральних директорів комунальних некомерційних підприємств Дніпровської 
міської ради:

Корбан Г.О., Голову ГР ДМР -  як Голова конкурсної комісії;
Грищенко Г.Ф., заступник Голови ГР ДМР, голова комітету з питань 

комунальної власності, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
регуляторної політики ГР ДМР - як член конкурсної комісії;

Валевська О.С., голова Дніпропетровської обласної організації профспілки 
працівників охорони здоров’я України - як членкіня конкурсної комісії.

Секретарю ГР ДМР Мальцевій О.Є. поінформувати Департамент охорони
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здоров’я Дніпровської!- міської ради про прийняте рішення.

Четверте питання порядку денного

4. Про висування кандидатури члена ГР ДМР до складу робочої групи 
Дніпровської міської ради з питань перегляду регуляторних актів.

СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який поінформував про те, що 

до Громадської ради надійшло звернення Департаменту правового 
забезпечення Дніпровської міської ради від 29.09.2021р. №4/10-1510 щодо 
необхідності надання кандидатури члена ГР ДМР до складу робочої групи 
Дніпровської міської ради з питань перегляду регуляторних актів.

Правлінням ГР ДМР прийнято рішення 30.09.2021р., протокол №42, про 
висування кандидатури Бутка Д.О. до складу робочої групи Дніпровської 
міської ради з питань перегляду регуляторних актів.

Корбана Г.О., голову ГР ДМР, який запропонував членам ГР ДМР 
затвердити кандидатуру Бутка Д.О. до складу робочої групи Дніпровської 
міської ради з питань перегляду регуляторних актів.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 33
«Проти» - 0
«Утримались» - 1

ВИРІШИЛИ:
Затвердити кандидатуру Бутка Д.О. до складу робочої групи Дніпровської 

міської ради з питань перегляду регуляторних актів.

П’яте питання порядку денного
5. Про звернення до Дніпровської міської ради щодо проведення 

Громадською радою при Дніпровській міській раді громадської експертизи 
та аудиту КЗО «Спеціалізована багатопрофільна школа № 23 з
поглибленим вивченням англійської мови» Дніпровської мііської ради за 
сприянням Департаменту гуманітарної політики ДМР.

СЛУХАЛИ:
Пінчук М.В., голову комітету з питань освіти та молоді ГР ДМР, яка 

поінформувала про те, що на засіданні комітету 16 вересня 2021 року, протокол 
№5, розглядалось питання скарги гр. Лавринець Ю.О., матері учениці 10-Ф 
класу КЗО «Спеціалізована багатопрофільна школа № 23 з поглибленим 
вивченням англійської мови» Дніпровської міської ради Лавринець Емілїї 
Вікторівни, щодо булінгу дитини, необ’єктивного оцінювання рівня знань 
дитини, заниження оцінок результатів навчання дитини у даному закладі освіти 
та ігнорування досягнень дитини у спорті. Під час розгляду скарги гр.
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Лавринець Ю.О. були заслухані скарги інших батьків колишніх учнів та 
колишнього вчителя цієї школи, пояснення директора КЗО «Спеціалізована 
багатопрофільна школа № 23 з поглибленим вивченням англійської мови» 
Дніпровської міської ради Квятковської Н.А. та заступника директора 
Департаменту гуманітарної політики - начальника управління освіти 
Дніпровської міської ради Салогуб О.В. щодо ситуації що склалась.

З метою об’єктивного вивчення фактів, викладених у скарзі, директор КЗО 
«Спеціалізована багатопрофільна школа № 23 з поглибленим вивченням 
англійської мови» Дніпровської міської ради Квятковська Н.А. запропонувала 
членам ГР ДМР відвідати навчальний заклад та оглянути спірні документи.

За результатами розгляду комітетом було прийнято рішення про винесення 
на розгляд Правління ГР ДМР питання щодо винесення на розгляд загальних 
зборів ГР ДМР звернення до Дніпровської міської ради про проведення 
Громадською радою при Дніпровській міській раді громадської експертизи та 
аудиту КЗО «Спеціалізована багатопрофільна школа № 23 з поглибленим 
вивченням англійської мови» Дніпровської міської ради за сприянням 
Департаменту гуманітарної політики ДМР.

Правлінням ГР ДМР від 30.09.2021р., протокол №42, було прийнято 
рішення про винесення на розгляд загальних зборів питання щодо проведення 
Громадською радою при Дніпровській міській раді громадської експертизи та 
аудиту КЗО «Спеціалізована багатопрофільна школа № 23 з поглибленим 
вивченням англійської мови» Дніпровської міської ради за сприянням 
Департаменту гуманітарної політики ДМР з дотриманням обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19.

Корбана Г.О., голову ГР ДМР, який запропонував звернутись до 
Дніпровської міської ради щодо проведення Громадською радою при 
Дніпровській міській раді громадської експертизи та аудиту КЗО 
«Спеціалізована багатопрофільна школа № 23 з поглибленим вивченням 
англійської мови» Дніпровської міської ради за сприянням Департаменту 
гуманітарної політики ДМР з дотриманням обмежувальних протиепідемічних 
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 34
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:
Звернутись до Дніпровської міської ради щодо проведення Громадською 

радою при Дніпровській міській раді громадської експертизи та аудиту КЗО 
«Спеціалізована багатопрофільна школа № 23 з поглибленим вивченням 
англійської мови» Дніпровської міської ради за сприянням Департаменту 
гуманітарної політики ДМР з дотриманням обмежувальних протиепідемічних 
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19.

б



Інших пропозицій не надходило, зауважень щодо ведення засідання 
загальних зборів Громадської ради при Дніпровській міській раді -  не має.

Засідання загальних зборів Громадської ради при Дніпровській міській 
раді оголошено закритим.

Цей Протокол складений в двох оригінальних примірниках, засвідчених 
підписами головуючого та секретаря загальних зборів.

Голова Громадської ради

Секретар Громадської ради О. Є. МАЛЬЦЕВА

Г.О. КОРБАН
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