
ПРОТОКОЛ
№ 14

загальних зборю Громадської ради при Дніпровській міській раді

м. Дніпро ЗО червня 2020 р.

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).

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

заступник голови ГР ДМР Грищенко Г. Ф., та 33 члени Громадської ради при 
Дніпровській міській раді.

Не прийняли участі в опитуванні:
1 член ГР ДМР у зв’язку із виключенням (Касьянов А.А.); 3 члена ГР ДМР
з невідомих обставин (Матвеева О.Ю., Тютюнник В.О., Кравченко В.В.).
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 звернення до Дніпровської міської ради щодо прийняття рішення про 

розробку та затвердження Положення про земельний сервітут та порядок 
визначення плати за землю при встановленні земельного сервітуту, а також 
Типових договорів про встановлення земельного сервітуту.

3. Про звернення до Дніпровської міської ради щодо прийняття рішення про 
внесення змін до Міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування 
(бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 -  2020 роки».

4. Про виключення Касьянова А.А. зі складу ГР ДМР.
5. Про додаткове включення (кооптацію) інститутів громадянського 

суспільства Благодійна організація «Благодійне товариство «Мережа 100 
відсотків життя Дніпро», Громадська організація «Суспільство та екологія», 
Дніпропетровська обласна дитяча громадська організація «Федерація 
спортивних единоборств «Сакура» до складу Громадської ради при Дніпровській 
міській раді.

і



ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - одноголосно

ВИРІШИЛИ:
Затвердити запропонований порядок денний засідання загальних зборів ГР
ДМР.

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» - одноголосно

ВИРІШИЛИ:
Провести засідання загальних зборів ГР ДМР шляхом електронних 

консультацій (голосування).

Друге питання порядку денного

2. Про звернення до Дніпровської міської ради щодо прийняття 
рішення про розробку та затвердження Положення про земельний 
сервітут та порядок визначення плати за землю при встановленні 
земельного сервітуту, а також Типових договорів про встановлення 
земельного сервітуту

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

засіданні правління ГР ДМР (протокол № 23 від 05.06.2020 р.) було ухвалене 
рішення про винесення на розгляд загальних зборів ГР ДМР питання звернення 
до Дніпровської міської ради щодо прийняття рішення про розробку та 
затвердження Положення про земельний сервітут та порядок визначення плати 
за землю при встановленні земельного сервітуту, а також Типових договорів про 
встановлення земельного сервітуту.

Питання щодо необхідності інвентаризації та забезпечення раціонального 
використання земельних ділянок спеціального призначення, навколо яких 
встановлюються санітарно-захисні та охоронні зони, зокрема земель, зайнятих 
об’єктами промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, зокрема лініями 
електропередач, трубопровідного транспорту, зв’язку, базових станцій 
стільникового зв’язку тощо, розглядалось комітетом ГР ДМР з питань 
транспорту та зв’язку та комітетом ГР ДМР з питань комунальної власності,



земельних відносин, архітектури, будівництва та регуляторної політики 
відповідно до плану роботи Громадської ради при Дніпровській міській раді на 
2020 рік.

Встановлення сервітуту для земельних ділянок спеціального призначення, 
навколо яких встановлюються санітарно-захисні та охоронні зони: об’єктів 
енергетики, зв’язку трубопровідного транспорту тощо, надасть можливість 
компенсувати втрати територіальної громади м. Дніпро від знецінення земель, 
що обмежені у використанні. З метою забезпечення санітарного благополуччя 
населення від електромагнітного випромінювання антен мобільного звязку, 
раціонального використання земель та поповнення дохідної частини бюджету 
необхідно звернутись до Дніпровської міської ради для підготовки та прийняття 
рішення щодо розробки та затвердження Положення про земельний сервітут та 
порядок визначення плати за землю при встановленні земельного сервітуту, а 
також Типових договорів про встановлення земельного сервітуту. 
Обгрунтування питання та проект звернення ГР ДМР викладено у Додатку 1 до 
цього протоколу.

Корбана Г.О., голову ГР ДМР, який запропонував членам ГР ДМР 
затвердити звернення до Дніпровської міської ради щодо прийняття рішення про 
розробку та затвердження Положення про земельний сервітут та порядок 
визначення плати за землю при встановленні земельного сервітуту, а також 
Типових договорів про встановлення земельного сервітуту.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 32
«Проти» - 0
«Утримались» - 1

ВИРІШИЛИ:
Затвердити звернення Громадської ради при Дніпровській міській раді до 

Дніпровської міської ради щодо прийняття рішення про розробку та 
затвердження Положення про земельний сервітут та порядок визначення плати 
за землю при встановленні земельного сервітуту, а також Типових договорів про 
встановлення земельного сервітуту.

Третє питання порядку денного

3. Про звернення до Дніпровської міської ради щодо прийняття 
рішення про внесення змін до Міської цільової програми 
«Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 -  
2020 роки»

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

засіданні правління ГР ДМР (протокол № 23 від 05.06.2020 р.) було ухвалене 
рішення про винесення на розгляд загальних зборів ГР ДМР питання звернення 
до Дніпровської міської ради щодо прийняття рішення про внесення змін до



Міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. 
Дніпрі на 2016 -  2020 роки».

Питання пов’язане із розглядом звернення гр. Худой О.В. щодо сприяння їй, 
як автору проектів №232 та №239 і переможцю у програмі «Бюджет участі 
2019р.» у вирішенні питання погодження технічного завдання КП «Спорт -  
Дніпро» ДМР на виготовлення дитячого майданчика.

Комітетами ГР ДМР з питань спорту та комунальної власності, земельних 
відносин, архітектури, будівництва та регуляторної політики спільно з 
Департаментом інноваційного розвитку Дніпровської міської ради та авторами 
проектів -  переможців у програмі «Бюджет участі 2019 р.» проведено спільні 
консультації щодо встановлення причин виникнення та варіантів вирішення 
конфліктної ситуації.

Однією з головних причин виникнення конфліктних ситуацій між 
авторами проектів - переможців у програмі «Бюджет участі» та структурами 
Дніпровської міської ради, які реалізують проекти є правова невизначеність 
процедур реалізації проекту -  переможця, коли в силу різних нормативно- 
правових, технічних (матеріали, можливість оперативно здійснити ремонти 
тощо) або землевпорядних аспектів неможливо провести закупівлі товарів та 
робіт без відхилення від первинної концепції/ескізів/кошторисів/комерційної 
пропозиції проєкту-переможця.

Зазначена ситуація вказує на наявність системних прогалин у положеннях 
Міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. 
Дніпрі на 2016 -  2020 роки», яка затверджена рішенням Дніпровської міської 
ради від 07.09.2016 р. №21/13. А тому необхідно звернутись до Дніпровської 
міської ради щодо прийняття рішення про внесення змін до Міської цільової 
програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 -  
2020 роки», зокремо, у розділ 10 «Реалізація проектів та оцінка процесу».

Корбана Г.О., голову ГР ДМР, який запропонував членам ГР ДМР 
затвердити звернення до Дніпровської міської ради щодо прийняття рішення про 
внесення змін до Міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування 
(бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 -  2020 роки». Проект звернення ГР ДМР 
викладено у Додатку 2 до цього протоколу.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 32 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 1

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звернення Громадської ради при Дніпровській міській раді до 
Дніпровської міської ради щодо прийняття рішення про внесення змін до 
Міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. 
Дніпрі на 2016 -  2020 роки».



Четверте питання порядку денного

4. Про виключення Касьянова А.А. зі складу ГР ДМР 

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

правлінням ГР ДМР була розглянута заява члена ГР ДМР Касьянова А.А. про 
виключення зі складу Громадської ради за власним бажанням. Відповідно до п. 
4.1. Положення про ГР ДМР членство у Громадській раді припиняється за 
поданням Правління ГР ДМР на підставі рішення Громадської ради у разі 
подання членом Громадської ради відповідної заяви.

Правління ГР ДМР (протокол № 23 від 05.06.2020р.) було прийнято рішення 
на підставі отриманої заяви члена ГР ДМР Касьянова А.А. винести на розгляд 
загальних зборів Громадської ради питання щодо виключення Касьянова А.А. зі 
складу Громадської ради при Дніпровській міській раді.

Корбана Г.О., Голову ГР ДМР, який запропонував членам ГР ДМР на 
підставі отриманої заяви виключити Касьянова А.А. зі складу Громадської ради 
при Дніпровській міській раді.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 32
«Проти» - 1
«Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:
Виключити Касьянова А.А. зі складу Громадської ради при Дніпровській 

міській раді за власним бажанням. Секретарю ГР ДМР Мальцевій О.Є. 
поінформувати Дніпровську міську раду про прийняте рішення.

Пяте питання порядку денного

5. Про додаткове включення (кооптацію) інститутів громадянського 
суспільства Благодійна організація «Благодійне товариство «Мережа 
100 відсотків життя Дніпро», Громадська організація «Суспільство та 
екологія», Дніпропетровська обласна дитяча громадська організація 
«Федерація спортивних единоборств «Сакура» до складу Громадської 
ради при Дніпровській міській раді

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

рішення Правління ГР ДМР від 01.04.2020, протокол № 19, було проведено 
перевірку документів, які надійшли від громадських організацій Благодійна 
організація «Благодійне товариство «Мережа 100 відсотків життя Дніпро», 
Громадська організація «Суспільство та екологія», Дніпропетровська обласна 
дитяча громадська організація «Федерація спортивних единоборств «Сакура», 
для кооптації до Громадської ради при Дніпровській міській раді. Надані



документи відповідають вимогам Положення про Громадську раду при 
Дніпровській міській раді. Відповідно до п. 3.3. Положення про Громадську раду 
кооптація до складу Громадської ради відбувається за поданням Правління на 
черговому засіданні діючого складу Громадської ради, де всі кандидати, 
висунуті інститутами громадянського суспільства, мають можливість увійти до 
складу Громадської ради (документи громадських організацій додаються).

Правлінням ГР ДМР від 05.06.2020, протокол № 23, було прийнято рішення 
про винесення на розгляд загальних зборів питання щодо додаткового 
включення інститутів громадянського суспільства Благодійна організація 
«Благодійне товариство «Мережа 100 відсотків життя Дніпро», Громадська 
організація «Суспільство та екологія», Дніпропетровська обласна дитяча 
громадська організація «Федерація спортивних единоборств «Сакура» до складу 
Громадської ради при Дніпровській міській раді.

Корбана Г.О., голову ГР ДМР? який запропонував включити інститути 
громадянського суспільства Благодійна організація «Благодійне товариство 
«Мережа 100 відсотків життя Дніпро», Громадська організація «Суспільство та 
екологія», Дніпропетровська обласна дитяча громадська організація «Федерація 
спортивних единоборств «Сакура» до складу Громадської ради при Дніпровській 
міській раді одним списком.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 33
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:
Включити інститути громадянського суспільства Благодійна організація 

«Благодійне товариство «Мережа 100 відсотків життя Дніпро», Громадська 
організація «Суспільство та екологія», Дніпропетровська обласна дитяча 
громадська організація «Федерація спортивних единоборств «Сакура» до складу 
Громадської ради при Дніпровській міській раді.

Секретарю ГР ДМР Мальцевій О.Є. звернутись до Дніпровської міської 
ради з пропозицією затвердити новий склад Громадської ради при Дніпровській 
міській раді.

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.

Г.О. КОРБАН

Секретар Громадської ради О. Є. МАЛЬЦЕВА


