
ПРОТОКОЛ
№ 30

засідання Правління Громадської ради при Дніпровській міській раді

21 вересня 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 Громадської ради 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., Пінчук 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. Розгляд заяв і звернень громадян та організацій, що надійшли до 

Громадської ради:
- колективне звернення гр. Шереметьєвої Г.В. та інших мешканців вул. 

Новокримська щодо сприяння у видалені аварійних дерев та прокладення 
безпечної пішохідної доріжки;

- звернення ФОП Герман В.В. та інших підприємців щодо сприяння у 
облаштуванні пар кувального майданчика в районі буд. 21 по вулиці Святослава 
Хороброго;

- колективне звернення гр. Псьолової Н.В. та інших мешканців АНД району 
щодо ремонту дороги по вулиці Яна Гуса та на прилеглих вилицях;

- звернення гр. Шаня К.О. щодо забезпечення безпеки дорожнього руху в 
районі перехрестя вулиць Титова, Новокримської та проспекту О.Поля:

-звернення ГО «Наша культурна спадщина» про розгляд матеріалів 
науково-практичної конференції та пропозиції щодо збереження пам’яток історії 
та культури м. Дніпро.

3. Щодо розгляду звернення ГО «Інститут суспільних відносин» щодо 
направлення від Громадської ради при Дніпровській міській раді запитів на 
інформацію до Департаменту соціальної політики та Департаменту охорони 
здоров’я населення Дніпропетровської міської ради.

4. Про винесення на розгляд загальних зборів ГР ДМР питання звернення до 
Дніпровської міської ради щодо прийняття рішення про вступ міста Дніпро до



некомерційної організації ECAD (European Cities Against Drugs) -  Європейські 
міста вільні від наркотиків.

5. Щодо розгляду заяви ГО «ЕКОДНІПРО СТАНДАРТ» на додаткове 
включення інституту громадянського суспільства до складу Громадської ради 
при Дніпровській міській раді (кооптація).

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - одноголосно

УХВАЛИЛИ:
Затвердити запропонований порядок денний засідання Правління.
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1. Про проведення засідання Правління шляхом електронних 
консультацій

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

засідання Правління шляхом електронних консультацій.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - одноголосно

УХВАЛИЛИ:
Провести засідання Правління шляхом електронних консультацій.

2. Розгляд заяв та звернень громадян, що надійшли до Громадської 
ради

СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів про надходження 

колективного звернення від мешканців будинків Новокримська, 4А, 5, 7 та 
Янгеля, 7 щодо сприяння видаленню аварійних та фаутних тополь та 
прокладання пішохідної доріжки.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити 
розглянути це питання комітету ГР ДМР з питань житлово-комунального 
господарства та благоустрою.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - одноголосно

ВІРІШИЛИ:
Доручити комітету з питань житлово-комунального господарства та 

благоустрою ГР ДМР розглянути колективне звернення від мешканців будинків 
Новокримська, 4А, 5, 7 та Янгеля, 7 щодо сприяння видаленню аварійних та 
фаутних тополь та прокладання пішохідної доріжки.
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СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів про надходження 

звернення від ФОП Герман В.В. та інших підприємців щодо сприяння у 
облаштуванні паркувального майданчика в районі буд. 21 по вулиці Святослава 
Хороброго.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити 
розглянути це питання комітету ГР ДМР з питань транспорту та зв’язку.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - одноголосно

ВІРІШИЛИ:
Доручити комітету з питань транспорту та зв’язку ГР ДМР розглянути 

звернення від ФОП Герман В.В. та інших підприємців щодо сприяння у 
облаштуванні паркувального майданчика в районі буд. 21 по вулиці Святослава 
Хороброго.

СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів про надходження 

колективного звернення гр. Псьолової Н.В. та інших мешканців АНД району 
щодо ремонту дороги по вулиці Яна Гуса та на прилеглих вилицях.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити 
розглянути це питання комітету ГР ДМР з питань житлово-комунального 
господарства та благоустрою ГР ДМР.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - одноголосно

ВІРІШИЛИ:
Доручити комітету з питань житлово-комунального господарства та 

благоустрою ГР ДМР розглянути колективне звернення гр. Псьолової Н.В. та 
інших мешканців АНД району щодо ремонту дороги по вулиці Яна Гуса та на 
прилеглих вилицях.

СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів про надходження 

звернення від гр. Шаня К.О. щодо забезпечення безпеки дорожнього руху в 
районі перехрестя вулиць Титова, Новокримської та проспекту О.Поля.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити 
розглянути це питання комітету ГР ДМР з питань взаємодії з правоохоронними 
органами, комітету ГР ДМР з питань транспорту та зв’язку та члену Правління 
ГР ДМР Богачевій Л.В.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - одноголосно
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ВІРІШИЛИ:
Доручити комітету ГР ДМР з питань взаємодії з правоохоронними 

органами, комітету ГР ДМР з питань транспорту та зв’язку та члену Правління 
ГР ДМР Богачевій Л.В. розглянути звернення гр. Шаня К.О. щодо забезпечення 
безпеки дорожнього руху в районі перехрестя вулиць Титова, Новокримської та 
проспекту О.Поля.

СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів про надходження 

звернення ГО «Наша культурна спадщина» про розгляд матеріалів науково- 
практичної конференції та пропозиції щодо збереження пам’яток історії та 
культури м. Дніпро

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити 
розглянути це питання комітету ГР ДМР з питань з питань культури, культурної 
спадщини, національно-патріотичного виховання та релігії.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - одноголосно

ВІРІШИЛИ:
Доручити комітету ГР ДМР з питань культури, культурної спадщини, 

національно-патріотичного виховання та релігії ГР ДМР розглянути звернення 
ГО «Наша культурна спадщина» про розгляд матеріалів науково-практичної 
конференції та пропозиції щодо збереження пам’яток історії та культури м. 
Дніпро.

3. Щодо розгляду звернення ГО «Інститут суспільних відносин» 
щодо направлення від Громадської ради при Дніпровській міській раді 
запитів на інформацію до Департаменту соціальної політики та 
Департаменту охорони здоров’я населення Дніпропетровської міської ради.

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

соціального захисту населення, сім’ї та дитини і комітетом з охорони здоров’я 
Громадської ради при Дніпровській міській раді на спільному засіданні 02 
вересня 2020 року було розглянуто питання по зверненню голови правління ГО 
«Інститут суспільних відносин» Богданова М.Ю. щодо направлення від 
Громадської ради при Дніпровській міській раді запитів на інформацію до 
Департаменту соціальної політики та Департаменту охорони здоров’я населення 
Дніпропетровської міської ради. Рішенням комітетів (протокол додається) 
визнано недоцільним направлення від Громадської ради при Дніпровській 
міській раді запитів на інформацію до виконавчих органів Дніпровської міської 
ради з запитами голови ГО «Інститут суспільних відносин» Богданова М.Ю. 
Рекомендувати Богданову М.Ю. звернутись з даними запитами до департаментів



Дніпровської міської ради самостійно від імені ГО «Інститут суспільних 
відносин», яку він очолює.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував визнати 
недоцільним направлення від Громадської ради при Дніпровській міській раді 
запитів на інформацію до виконавчих органів Дніпровської міської ради голови 
ГО «Інститут суспільних відносин» Богданова М.Ю. Рекомендувати 
Богданову М.Ю. звернутись з даними запитами до департаментів Дніпровської 
міської ради самостійно від імені ГО «Інститут суспільних відносин», яку він 
очолює.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - одноголосно

ВІРІШИЛИ:
Визнати недоцільним направлення від Громадської ради при Дніпровській 

міській раді запитів на інформацію до виконавчих органів Дніпровської міської 
ради голови ГО «Інститут суспільних відносин» Богданова М.Ю. Рекомендувати 
Богданову М.Ю. звернутись з даними запитами до департаментів Дніпровської 
міської ради самостійно від імені ГО «Інститут суспільних відносин», яку він 
очолює. Заступнику голови ГР ДМР Грищенку Г. Ф. проінформувати голову ГО 
«Інститут суспільних відносин» Богданова М.Ю. про спільне рішення комітетів 
та Правління ГР ДМР.
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4. Про винесення на розгляд загальних зборів ГР ДМР питання 
звернення до Дніпровської міської ради щодо прийняття рішення про 
вступ міста Дніпро до некомерційної організації ECAD (European 
Cities Against Drugs) -  Європейські міста вільні від наркотиків.

СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів про надходження 

звернення від ДОГО «Дніпропетровський Центр Здорової Молоді» щодо 
пропозиції вступу міста Дніпро до некомерційної організації ECAD (European 
Cities Against Drugs) -  Європейські міста вільні від наркотиків. Це некомерційна 
організація, заснована в Швеції, ціль якої -  демократичний розвиток міст і 
спільнот, вільних від наркотиків, розробка та просування програм боротьби з 
незаконним обігом наркотиків. Мета ECAD - поширювати позитивний досвід 
боротьби з незаконним обігом наркотиків на місцевому, національному та 
міжнародному рівнях. Довгострокова ціль ECAD — Європа вільна від наркотиків. 
Наразі більше 250 міст в 20 країнах Європи є членами ECAD. Ці міста займають 
рішучу позицію в питанні очищення міст від засилля наркотиків. Після вступу до 
ECAD Дніпро стане першим містом в Україні у складі ECAD і закріпить свої 
флагманські позиції в питаннях боротьби з наркоманією, та розширить 
можливості для співпраці з закордонними партнерами.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував винести на 
розгляд загальних зборів ГР ДМР питання звернення до Дніпровської міської 
ради щодо прийняття рішення про вступ міста Дніпро до некомерційної



6
організації ECAD (European Cities Against Drugs) -  Європейські міста вільні від 
наркотиків.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - одноголосно

ВІРІШИЛИ:
Винести на розгляд загальних зборів ГР ДМР питання звернення до 

Дніпровської міської ради щодо прийняття рішення про вступ міста Дніпро до 
ECAD (European Cities Against Drugs) -  Європейські міста вільні від наркотиків.

5. Щодо розгляду заяви ГО «ЕКОДНІПРО СТАНДАРТ» на 
додаткове включення інституту громадянського суспільства до складу 
Громадської ради при Дніпровській міській раді (кооптація).

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 ГО «ЕКОДНІПРО СТАНДАРТ».

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити 
Мальцевій О.Є., Грищенку Г. Ф., Богачевій Л.В. та Мірошніченко М.О. провести 
перевірку документів, які надійшли від ГО «ЕКОДНІПРО СТАНДАРТ» на 
кооптацію до Громадської ради при Дніпровській місьіій раді

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - одноголосно

ВІРІШИЛИ:
Доручити Мальцевій О.Є., Грищенку Г. Ф., Богачевій Л.В. та Мірошніченко 

М.О. провести перевірку документів, які надійшли від ГО «ЕКОДНІПРО 
СТАНДАРТ» на кооптацію до Громадської ради при Дніпровській міській раді 
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 - немає. Засідання 
оголошено закритим.

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

Голова Громадської ради Г.О. КОРБАН

Секретар Громадської ради О. Є. МАЛЬЦЕВА


