
ПРОТОКОЛ
№ 43

засідання Правління Громадської ради при Дніпровській міській раді

28 жовтня 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., 
Бутко Д.О., 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 ДЕННИЙ
1. Про проведення засідання Правління шляхом електронних консультацій.
2. Розгляд звернень, що надійшли до Громадської ради.
3. Про висування кандидатур членів ГР ДМР до складу Координаційної ради 

Дніпровської міської ради з питань координації дій органів виконавчої влади, 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та інститутів 
громадянського суспільства у сфері реалізації забезпечення базовими соціальними 
та медичними послугами громадян міста, що перебувають у складних життєвих 
обставинах, які становлять загрозу їх життю та які вони не можуть подолати 
самостійно через похилий вік, самотність, тяжку хворобу, не здатність до 
самообслуговування, відсутність постійного місця проживання.

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

УХВАЛИЛИ:
Провести засідання Правління шляхом електронних консультацій.

2. Розгляд звернень, що надійшли до Громадської ради

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

звернення від генерального директора ДП «ВО ПМЗ ім. О.М.Макарова» Войта С.М. 
щодо звернення від працівників підприємства, мешканців квартир буд. ЗО секція 2 
по вул. Фабрично-Заводська у м. Дніпро з проханням надати допомогу у вирішенні 
питання приватизації квартир.

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

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

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

архітектури, будівництва та регуляторної політики ГР ДМР розглянути звернення 
генерального директора ДП «ВО ПМЗ ім. О.М.Макарова» Войта С.М. щодо 
звернення від працівників підприємства, мешканців квартир буд. ЗО секція 2 по вул. 
Фабрично-Заводська у м. Дніпро з проханням надати допомогу у вирішенні питання 
приватизації квартир.

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

Третього апеляційного адміністративного суду ухвали суду від 05.10.2021р. про 
відкриття провадження за апеляційною скаргою гр. Богданова М.Ю. на ухвалу 
Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 26 липня 2021 року у 
адміністративній справі № 160/9888/21 за позовом Богданова М.Ю. до Громадської 
ради при Дніпровській міській раді, третя особа без самостійних вимог на предмет 
спору - Дніпровська міська рада, про визнання дій суб'єкта владних повноважень 
протиправними та зобов'язання утриматися від вчинення певних дій.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити члену 
Правління ГР ДМР, адвокату Бутко Д.О., розглянути цю ухвалу суду та підготувати 
необхідні процесуальні документи та, у подальшому, брати необхідну участь в 
цьому судовому процесі.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 7 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0

УХВАЛИЛИ:
Доручити члену Правління ГР ДМР, адвокату Бутко Д.О., розглянути ухвалу 

Третього апеляційного адміністративного суду від 05.10.2021р. та підготувати 
необхідні процесуальні документи за апеляційною скаргою гр. Богданова М.Ю. на 
ухвалу Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 26 липня 2021 
року у адміністративній справі № 160/9888/21 за позовом Богданова М.Ю. до 
Громадської ради при Дніпровській міській раді, третя особа без самостійних вимог 
на предмет спору - Дніпровська міська рада, про визнання дій суб'єкта владних 
повноважень протиправними та зобов'язання утриматися від вчинення певних дій. 
А також, у подальшому, брати необхідну участь в цьому судовому процесі.

3. Про висування кандидатур членів ГР ДМР до складу 
Координаційної ради Дніпровської міської ради з питань координації дій 
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування,, підприємств, установ, 
закладів та інститутів громадянського суспільства у сфері реалізації 
забезпечення базовими соціальними та медичними послугами громадян міста, 
що перебувають у складних життєвих обставинах, які становлять загрозу їх 
життю та які вони не можуть подолати самостійно через похилий вік, 
самотність, тяжку хворобу, не здатність до самообслуговування, відсутність 
постійного місця проживаїг :Я.

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

Громадської ради надійшло звернення Департаменту соціальної політики 
Дніпровської міської ради від 20.10.2021р. №11/5-665 щодо необхідності надання 
кандидатур членів ГР ДМР для включення до складу Координаційної ради 
Дніпровської міської ради з питань координації дій органів виконавчої влади, 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та інститутів 
громадянського суспільства у сфері реалізації забезпечення базовими соціальними 
та медичними послугами громадян міста, що перебувають у складних життєвих 
обставинах, які становлять загрозу їх життю та які вони не можуть подолати 
самостійно через похилий вік, самотність, тяжку хворобу, не здатність до 
самообслуговування, відсутність постійного місця проживання.

Корбана Г.О., голову ГР ДМР, який запропонував доручити комітету ГР ДМР з 
питань соціального захисту населення, сім’ї та дитини та комітету ГР ДМР з питань 
охорони здоров’я розглянути це питання та висунути по 1 кандидатурі від 
комиітету для включення до складу Координаційної ради Дніпровської міської ради 
з питань координації дій органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, закладів та інститутів громадянського суспільства у сфері 
реалізації забезпечення базовими соціальними та медичними послугами громадян
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міста, що перебувають у складних життєвих обставинах, які становлять загрозу їх 
життю та які вони не можуть подолати самостійно через похилий вік, самотність, 
тяжку хворобу, не здатність до самообслуговування, відсутність постійного місця 
проживання та винести зазначене питання на розгляд Правління ГР ДМР.

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

УХВАЛИЛИ:
Доручити комітету ГР ДМР з питань соціального захисту населення, сім’ї та 

дитини та комітету ГР ДМР з питань охорони здоров’я розглянути звернення 
Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради від 20.10.2021р. 
№11/5-665 та висунути по 1 кандидатурі від комітету для включення до складу 
Координаційної ради Дніпровської міської ради з питань координації дій органів 
виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та 
інститутів громадянського суспільства у сфері реалізації забезпечення базовими 
соціальними та медичними послугами громадян міста, що перебувають у складних 
життєвих обставинах, які становлять загрозу їх життю та які вони не можуть 
подолати самостійно через похилий вік, самотність, тяжку хворобу, не здатність до 
самообслуговування, відсутність постійного місця проживання та винести зазначене 
питання на розгляд Правління ГР ДМР..

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 Громадеької ради О,. Є. МАЛЬЦЕВА


