
ПРОТОКОЛ
№ 37

засідання Правління Громадської ради при Дніпровській міській раді

07 травня 2021 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., 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 ДЕННИИ

1. Про проведення засідання правління шляхом електронних консультацій.
2. Розгляд звернень громадян та організацій, що надійшли до Громадської 

ради:
- колективне звернення гр. Терещенко Н.Є. та інших мешканців будинку по 

пр. Слобожанськй, 60 щодо проведення капітального ремонту з утеплення фасаду 
будинку:

- колективне звернення гр. Сафаровой Н.М. та інших мешканців будинку по 
пр. Слобожанськй, 74 щодо проведення капітального ремонту з утеплення фасаду 
будинку:

- колективне звернення гр. Токарчук І.В. та інших мешканців будинку по пр. 
Петра Калнищевського, 12 щодо проведення капітального ремонту з утеплення 
фасаду будинку;

- звернення голови правління СТ «Стіповик» щодо екологічної ситуації в 
Індустріальному та Самарському районі м. Дніпра.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0

УХВАЛИЛИ:
Затвердити запропонований порядок денний засідання Правління.
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1. Про
ультацій

проведення засідання Правління шляхом електронних

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

засідання Правління шляхом електронних консультацій.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За»- 6 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0

УХВАЛИЛИ:
І
Провести засідання Правління шляхом електронних консультацій.

3. Розгляд звернень громадян та організацій, що надійшли до Громадської
ради

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

колективного звернення від гр. Терещенко Н.С. та інших мешканців будинку по пр. 
Слобожанськй, 60 щодо проведення капітального ремонту з утеплення фасаду 
будинку.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 6
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

УХВАЛИЛИ:
Доручити комітету з питань житлово-комунального господарства та 

благоустрою ГР ДМР розглянути колективне звернення гр. Терещенко Н.Є. та інших 
мешканців будинку по пр. Слобожанськй, 60 щодо проведення капітального ремонту 
з утеплення фасаду будинку.

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

колективного звернення гр. Сафаровой Н.М. та інших мешканців будинку по пр. 
Слобожанськй, 74 щодо проведення капітального ремонту з утеплення фасаду 
будинку.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити 
розглянути це питання комітету з питань житлово-комунального господарства та 
благоустрою ГР ДМР.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 6
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

УХВАЛИЛИ:
Доручити комітету з питань житлово-комунального господарства та 

благоустрою ГР ДМР розглянути колективне звернення гр. Сафаровой Н.М. та 
інших мешканців будинку по пр. Слобожанськй, 74 щодо проведення капітального 
ремонту з утеплення фасаду будинку.

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

колективного звернення від гр. Токарчук І.В. та інших мешканців будинку по пр. 
Петра Калнищевського, 12 щодо проведення капітального ремонту з утеплення 
фасаду будинку.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 6
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

УХВАЛИЛИ:
Доручити комітету з питань житлово-комунального господарства та 

благоустрою ГР ДМР розглянути колективне звернення гр. Токарчук І.В. та 
інших мешканців будинку по пр. Петра Калнищевського, 12 щодо проведення 
капітального ремонту з утеплення фасаду будинку.

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

звернення від голови правління СТ «Стіновик» щодо екологічної ситуації в 
Індустріальному та Самарському районі м. Дніпра.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити 
розглянути це питання комітету з питань екології, захисту довкілля та сталого 
розвитку ГР ДМР та комітету з питань взаємодії з правоохоронними органами ГР 
Д ^Р.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За»- 6 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0
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УХВАЛИЛИ:
Доручити комітету з питань екології, захисту довкілля та сталого розвитку 

ГР ДМР та комітету з питань взаємодії з правоохоронними органами ГР ДМР 
розглянути звернення голови правління СТ «Стіновик» щодо екологічної ситуації 
в Індустріальному та Самарському районі м. Дніпра.

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 

Секретар Громадської ради

Г.О. КОРБАН 

О. Є. МАЛЬЦЕВА


