
ПРОТОКОЛ
№ 13

загальних зборів Громадської ради при Дніпровській міській раді

м. Дніпро 23 травня 2020 року

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, інтернет-месенджери).

Прийняли участь в опитуванні:
Голова Громадської ради при Дніпровській міській раді Корбан Г.О. та 34 

члени Громадської ради при Дніпровській міській раді (зі змінами).
Не прийняли участі в опитуванні 3 члена ГР ДМР з невідомих обставин 

(Богданов М.Ю., Тютюнник В.О., зі змінами).
Загальна кількість членів ГР ДМР складає 37 осіб.
Кворум для прийняття рішень згідно Положення про ГР ДМР -  13 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 розгляд та затвердження річного плану роботи Громадської ради при 

Дніпровській міській раді на 2020 рік.
3. Про затвердження кандидатур членів ГР ДМР для роботи у складі 

Координаційної ради та у Робочій групі для розробки Стратегії розвитку міста 
«Дніпро -  2030».

4. 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.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 35
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:
Затвердити запропонований порядок денний засідання загальних зборів ГР
ДМР.
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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» - 35 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:
Провести засідання загальних зборів ГР ДМР шляхом електронних 

консультацій (голосування).

Друге питання порядку денного

2. Про розгляд та затвердження річного плану роботи Громадської ради 
при Дніпровській міській раді на 2020 рік

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

підставі отриманих від комітетів ГР ДМР пропозицій було сформовано проект 
річного плану роботи Громадської ради при Дніпровській міській раді на 2020 рік, 
який розглянуто та погоджено на засіданні правління ГР ДМР (протокол № 21 від 
15.05.2020 р.).

Василенко Н.І., члена ГР ДМР, яка запропонувала внести зміни у гі. 1.4.3. 
плану щодо корегування формулювання назви заходу.

Корбана Г.О., Голову ГР ДМР, який запропонував членам ГР ДМР 
затвердити річний план роботи Громадської ради при Дніпровській міській раді 
на 2020 рік зі змінами, які запропоновані Василенко Н.І. (додається зі змінами).

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 3 5 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:
Затвердити річний план роботи Громадської ради при Дніпровській міській 

раді на 2020 рік.
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Трете питання порядку денног о

3. Про затвердження кандидатур членів ГР ДМР для роботи у складі
Координаційної ради та у Робочій групі для розробки Стратегії розвитку
міста «Дніїїро -  2030»

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

правлінням ГР ДМР було розглянуто звернення КП «Агентство розвитку Дніпра» 
Дніпровської міської ради про створення Координаційної ради та Робочої групи 
для розробки Стратегії розвитку міста «Дніпро -  2030» та запрошення до участі у 
цій роботі Громадську раду при Дніпровській міській раді.

Рішенням правління ГР ДМР (протокол № 20 від 15.04.2020 р.) було 
запропоновано делегувати Голову ГР ДМР Корбана Г.О. для роботи у складі 
Координаційної ради та голів комітету з питань розвитку громад та місцевого 
самоврядування Жолудева С. В. та комітету з питань культури, культурної 
спадщини, національно -  патріотичного виховання та релігії Ростовцева О. Ю. 
для роботи у Робочій групі для розробки Стратегії розвитку міста «Дніпро -  
2030».

Корбана Г.О., Голову ГР ДМР, який запропонував членам ГР ДМР 
затвердити кандидатури та делегувати Голову ГР ДМР Корбана Г.О. для роботи у 
складі Координаційної ради та голів комітету з питань розвитку громад та 
місцевого самоврядування Жолудева С. В. та комітету з питань культури, 
культурної спадщини, національно -  патріотичного виховання та релігії 
Ростовцева О. Ю. для роботи у Робочій групі для розробки Стратегії розвитку 
міста «Дніпро -  2030». Поінформувати КП «Агентство розвитку Дніпра» 
Дніпровської міської ради про прийняте рішення.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 34
«Проти» - 0
«Утримались» - 1

ВИРІШИЛИ:
Делегувати Голову ГР ДМР Корбана Г.О. для роботи у складі 

Координаційної ради та голів комітету з питань розвитку громад та місцевого 
самоврядування Жолудева С. В. та комітету з питань культури, культурної 
спадщини, національно -  патріотичного виховання та релігії Ростовцева О. Ю. 
для роботи у Робочій групі для розробки Стратегії розвитку міста «Дніпро -  
2030». Секретарю ГР ДМР Мальцевій О.Є. поінформувати КП «Агентство 
розвитку Дніпра» Дніпровської міської ради про прийняте рішення.
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Четверте питання порядку денного

4. 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, що на 

підставі звернення Департаменту охорони здоров’я Дніпровської міської ради 
листом від 14.05.2020р. №8/8-1971 щодо необхідності делегування трьох 
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 та у зв’язку з 
надходженням від членів ГР ДМР Бутко Д.О. та Волкової О.В. заяв про 
виключення їх зі складу конкурсної комісії, правлінням ГР ДМР було прийнято 
рішення (протокол № 21 від 15.05.2020 р.) про проведення збору пропозицій від 
членів ГР ДМР та винесення питання про делегування трьох членів ГР ДМР до 
складу конкурсних комісій на зайняття посад керівників закладів охорони 
здоров’я — генеральних директорів комунальних некомерційних підприємств 
Дніпровської міської ради на розгляд загальних зборів ГР ДМР.

Корбана Г.О., голову ГР ДМР, який запропонував членам Громадської ради, 
які мають бажання, висунути свої кандидатури для роботи у складі конкурсних 
комісій для проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони 
здоров’я -  генеральних директорів комунальних некомерційних підприємств 
Дніпровської міської ради.

За результатами проведеного опитування від членів Г'Р ДМР надійшли 
пропозиції від Бабич Л.І., голови комітету з охорони здоров’я про делегування 
наступних трьох членів ГР ДМР, які мають великий досвід роботи в охороні 
здоров’я та вищу медичну освіту, до складу зазначених комісій: Бабич Л.І., 
голови комітету з питань охорони здоров’я; Грищенка Г.Ф., заступника Голови ГР 
ДМР; Сурженко Л.А., голову комітету з питань соціального захисту населення, 
матері та дитини.

Враховуючи, що більше кандидатур членів ГР ДМР для роботи у складі 
конкурсних комісій для проведення конкурсів на зайняття посад керівників 
закладів охорони здоров’я -  генеральних директорів комунальних некомерційних 
підприємств Дніпровської міської ради не надходило, на голосування виносяться 
всі запропоновані кандидатури одним списком:

- Бабич Л.І., голова комітету з питань охорони здоров’я;
- Грищенко Г.Ф., заступник Голови ГР ДМР;
- Сурженко Л.А., голова комітету з питань соціального захисту населення, 

матері та дитини.

Відповідно до підрахунку результатів голосування за вищезазначені три 
кандидатури секретар ГР ДМР Мальцева О.Є. інформує про таке:
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 33 
«Проти» - 1 
«Утримались» - 0

Корбана Г.О., голову ГР ДМР, який зазначив, що згідно вищенаведених 
результатів голосування до складу конкурсних комісій для проведення конкурсів 
на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я -  генеральних директорів 
комунальних некомерційних підприємств Дніпровської міської ради делегуються 
наступні члени ГР ДМР: Бабич Л.І., голова комітету з питань охорони здоров’я; 
Грищенко Г.Ф., заступник Голови ГР ДМР; Сурженко Л.А., голова комітету з 
питань соціального захисту населення, матері та дитини.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити кандидатури та делегувати членів ГР ДМР Бабич Ларису 

Ігоровну, голову комітету з питань охорони здоров’я; Грищенка Геннадія 
Федоровича, заступника Голови ГР ДМР; Сурженко Ларису Анатоліївну, голову 
комітету з питань соціального захисту населення, матері та дитини, до складу 
конкурсних комісій для проведення конкурсів на зайняття посад керівників 
закладів охорони здоров’я -  генеральних директорів комунальних некомерційних 
підприємств Дніпровської міської ради.

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

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

Г.О. КОРБАН 

О. Є. МАЛЬЦЕВА
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