
ПРОТОКОЛ
№32

засідання Правління Громадської ради при Дніпровській міській раді

10.10.2020 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 Ю.О., 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 від гр. Бойко Т.В. та інших мешканців будинку про 

перенесення автостоянки у дворі будинку № 173 по пр. Гагаріна;
- колективне звернення від мешканців будинку по вул. Павла Чубинського 2 

та сусідніх будинків щодо ліквідації сміттєзвалища на розі вулиць Кедріна та 
Павла Чубинського;

- звернення від багатодітної родини Кірпи І.А. щодо сприяння у постановці у 
першочергову чергу на отримання житла та виділення земельної ділянки під 
садівництво;

- звернення адміністрацій комунального закладу освіти «Дошкільний
навчальний заклад (ясла-садок) № 165» Дніпровської міської ради та
комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 
210» Дніпровської міської ради щодо сприяння у передачі на баланс департаменту 
гуманітарної політики Дніпровської міської ради обладнання та альтанок після 
капітального ремонту, який було проведено Департаментом капітального 
будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

3. Про звернення до виконавчих органів Дніпровської міської ради щодо 
розміщення соціальної реклами на рекламних площинах міста.

4. Про проведення моніторингу виборчих дільниць щодо здійснення 
протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 7 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0

УХВАЛИЛИ:
Затвердити запропонований порядок денний засідання Правління.
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» - 7 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0

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 гр. Бойко Т.В. та інших мешканців будинку про 
перенесення автостоянки у дворі будинку № 173 по пр. Гагаріна.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити 
розглянути це питання комітету з питань транспорту та зв’язку ГР ДМР та 
комітету з питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та регуляторної політики ГР ДМР.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 7
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

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

питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
регуляторної політики ГР ДМР розглянути колективне звернення від гр. Бойко 
Т.В. та інших мешканців будинку про перенесення автостоянки у дворі будинку 
№ 173 по пр. Гагаріна.
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СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів про надходження 

колективного звернення від мешканців будинку по вул. Павла Чубинського, 2 та 
сусідніх будинків щодо ліквідації сміттєзвалища на розі вулиць Кедріна та Павла 
Чубинського.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За»- 7
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

ВІРІШИЛИ:
Доручити комітету з питань житлово-комунального господарства та 

благоустрою ГР ДМР та комітету з питань екології, захисту довкілля та сталого 
розвитку ГР ДМР розглянути колективне звернення мешканців будинку по вул. 
Павла Чубинського 2 та сусідніх будинків щодо ліквідації сміттєзвалища на розі 
вулиць Кедріна та Павла Чубинського.

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

звернення від багатодітної родини Кірпа І.А. щодо сприяння у постановці у 
першочергову чергу на отримання житла та виділення земельної ділянки під 
садівництво.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити 
розглянути це питання комітету з питань соціального захисту населення, сім’ї та 
дитини ГР ДМР.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 7
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

ВІРІШИЛИ:
Доручити комітету з питань соціального захисту населення, сім’ї та дитини 

ГР ДМР розглянути звернення багатодітної родини Кірпа І.А. щодо сприяння у 
постановці у першочергову чергу на отримання житла та виділення земельної 
ділянки під садівництво.

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

звернень від адміністрацій комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний
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заклад (ясла-садок) № 165» Дніпровської міської ради та комунального закладу 
освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 210» Дніпровської міської 
ради щодо сприяння у передачі на баланс департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради обладнання та альтанок після капітального ремонту, 
який було проведено Департаментом капітального будівництва 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Спеціалістами департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської 
ради під час огляду вищезазначених об’єктів було встановлено ряд недоліків 
завершених ремонтів, зокрема, має місце затікання дощових вод до підвального 
приміщення КЗО «ДНЗ № 165», що в свою чергу призводить до утворення грибку 
та поступового руйнування стін і підлоги, а це становить небезпеку для учасників 
освітнього процесу. У зв’язку з цим може мати місце затримка у передачі на 
баланс об’єктів капітального ремонту.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити 
розглянути це питання комітету з питань комунальної власності, земельних 
відносин, архітектури, будівництва та регуляторної політики ГР ДМР.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 7
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

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

архітектури, будівництва та регуляторної політики ГР ДМР розглянути звернення 
адміністрацій комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) № 165» Дніпровської міської ради та комунального закладу освіти 
«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 210» Дніпровської міської ради 
щодо сприяння у передачі на баланс департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради обладнання та альтанок після капітального ремонту, 
який було проведено Департаментом капітального будівництва 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

3. Про звернення до виконавчих органів Дніпровської міської ради щодо 
розміщення соціальної реклами на рекламних площинах міста.

СЛУХАЛИ:
Бабич Л.І., голову комітету з питань охорони здоров’я ГР ДМР, 

поінформувала про те, що комітетом прийняте рішення (протокол від 07 жовтня 
2020р. № 8) про звернення до виконавчих органів міської ради щодо розміщення 
соціальної реклами на рекламних площинах міста.

Це питання обумовлено тим, що щорічно у жовтні місяці проходить 
Всесвітній місяць боротьби з раком грудей, у зв’язку з чим громадські організації 
«Всеукраїнська жіноча єврейська організація «Проект Кешер» та «Регіональна 
асоціація пацієнтів» разом з медичною спільнотою України проводять
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інформаційно-просвітницьку кампанію щодо питання ранньої діагностики раку 
молочної залози.

У 2020 році в екстремальних умовах пандемії короновірусу пропонується 
звернути увагу жінок нашого міста на алгоритм дій по збереженню здоров’я 
грудей в сучасних реаліях шляхом розміщення соціально значущої інформації на 
цю тему в жовтні 2020 року на рекламних площинах міста.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував підтримати 
ініціативу комітету з питань охорони здоров’я ГР ДМР та звернутись до 
виконавчих органів Дніпровської міської ради щодо розміщення соціальної 
реклами з цього питання на рекламних площинах міста.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 7
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

ВІРІШИЛИ:
Звернутись до виконавчих органів Дніпровської міської ради щодо 

розміщення соціальної реклами з питань ранньої діагностики раку молочної 
залози на рекламних площинах міста. Доручити голові комітету з питань охорони 
здоров’я ГР ДМР Бабич Л.І. підготувати відповідні звернення.

4. Про проведення моніторингу виборчих дільниць щодо здійснення 
протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів»

СЛУХАЛИ:
Бабич Л.І., голову комітету з питань охорони здоров’я ГР ДМР, 

поінформувала про те, що комітетом прийняте рішення (протокол від 07 жовтня 
2020р. № 8) про необхідність проведення громадськими організаціями
моніторингу виборчих дільниць щодо здійснення протиепідемічних заходів під 
час організації та проведення виборів.

В екстремальних умовах пандемії короновірусу пропонується звернути увагу 
громадськості нашого міста на протиепідемічні заходи, які здійснюють та/або 
яким сприяють органи місцевого самоврядування під час організації та 
проведення виборів на період дії карантину з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої 
коронавірусом БАЯБ-СоУ^.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував підтримати 
ініціативу комітету з питань охорони здоров’я ГР ДМР та провести моніторинг 
виборчих дільниць щодо здійснення протиепідемічних заходів під час організації 
та проведення виборів, зокремо чи обладнуються на вході до приміщення 
виборчої комісії, приміщення для голосування місця із спиртовмісними 
дезинфікуючими (антисептичними) засобами для рук (стійки, станції, настінні 
диспенсери тощо); розміщуються інформаційні матеріали щодо протиепідемічних 
заходів, що впроваджуються тощо.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 7
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

ВІРІШИЛИ:
Провести моніторинг виборчих дільниць щодо здійснення протиепідемічних 

заходів під час організації та проведення виборів, зокремо чи обладнуються на 
вході до приміщення виборчої комісії, приміщення для голосування місця із 
спиртовмісними дезинфікуючими (антисептичними) засобами для рук (стійки, 
станції, настінні диспенсери тощо); розміщуються інформаційні матеріали щодо 
протиепідемічних заходів, що впроваджуються тощо. Доручити голові комітету з 
питань охорони здоров’я ГР ДМР Бабич Л.І. організувати проведення 
моніторингу.

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


