ПРОТОКОЛ № 16
загальних зборів Громадської ради при Дніпровській міській раді

м. Дніпро

31 березня 2021 р.

Місце та час проведення: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 58 (мала
актова зала), початок - о 12.00 год.
Згідно реєстру учасників загальних зборів Громадської ради при
Дніпровській міській раді (далі - ГР ДМР) присутні Голова ГР ДМР Корбан Г.О.,
заступник голови ГР ДМР Грищенко Г. Ф. та 21 член Громадської ради при
Дніпровській міській раді, загалом на зборах зареєстровано 23 члена
Громадської ради при Дніпровській міській раді.
Відсутні: 1 член ГР ДМР у зв’язку зі смертю (Алексеева Ірина Юріївна), 15
членів ГР ДМР з невідомих обставин та у зв’язку з хворобою і роботою
(Амелін С.В., Васецький Ю.В., Жолудєв С.В., Кабанюк І.М., Лукаш Д.Б.,
Матвеева О.Ю., Мокієнко М.М., Новиков О.П., Пінчук М.В., Ростовцев О.Ю.,
Тимченко М.М., Требушенко І.О., Тютюнник В.О.).
Загальна кількість членів ГР ДМР складає 39 осіб.
Кворум для прийняття рішень згідно п. 5.6 Положення про ГР ДМР - не
менше як 1/3 її членів від загального складу, тобто 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 поінформував, що на загальних зборах
зареєстровано 23 члени Громадської ради при Дніпровській міській раді, 8
членів Громадської ради попередили про відсутність з поважних причин.
Корбан Г.О., голова ГР ДМР, запропонував визначитись з формою
голосування: відкрите чи таємне.
Поставив на голосування питання щодо відкритого голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 23
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Всі питання порядку денного голосувати шляхом відкритого голосування

і

СЛУХАЛИ:
Корбана Г.О., голову ГР ДМР, який поінформував, що порядок денний
засідання Громадської ради, який запропонувало Правління Громадської ради,
включає такі пункти:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про затвердження порядку денного загальних зборів ГР ДМР.
2. Про затвердження результатів роботи ГР ДМР за 2020 рік.
3. Про затвердження Плану роботи ГР ДМР на 2021 рік.
4. Про припинення членства у Громадській раді Мірошніченко М. О.,
Амеліна С. В. та Алексєєвої І.Ю.
5. Про обрання голови комітету ГР ДМР з питань екології, захисту довкілля
та сталого розвитку.
6. Про додаткове включення (кооптацію) інститутів громадянського
суспільства ГО «БУДЬ ЗЕЛЕНИМ», Дніпропетровського обласного товариства
німців «Відергебурт» та ГО «ЕКОДНІПРО СТАНДАРТ» до складу Громадської
ради при Дніпровській міській раді.
7. Про внесення змін до пункту 4.2 Положення про Громадську раду при
Дніпровській міській раді.
8. Про звернення до Дніпровської міської ради щодо прийняття рішення про
розробку комплексної Міської програми соціальної реабілітації та догляду осіб
вразливих категорій (нарко- та алкозалежних, колишніх в ’язнів, носіїв ВІЛ та
туберкульозу тощо) та людей похилого віку, які потребують сторонньої
допомоги.
9. Про звернення до Дніпровської міської ради щодо надання інформації та
копій документів для проведення громадської експертизи діяльності
Департаменту парків та рекреації ДМР, КГІ «Дирекція територій і об’єктів
рекреації» ДМР, КП «Міські причали» ДМР, Інспекція з питань благоустрою
ДМР, КП «Благоустрій міста» ДМР, КП «Управління контролю за благоустроєм
міста» ДМР.
Корбан Г.О., голова ГР ДМР, запропонував присутнім членам Г
надати зауваження чи пропозиції до порядку денного.

ДМР

Богданов М.Ю., член ГР ДМР, виступив з пропозицією додатково включити
до порядку денного наступні питання:
1. Про розгляд та підстави затвердження ГР ДМР рішення правління ГР
ДМР від 05.02.2021р. №3 про проведення громадської експертизи.
2. Про скасування рішення правління ГР ДМР від 05.02.2021р. №5 про
включення представника ГР ДМР до складу комісії з питань поводження з
безхазяйними відходами.
3. Різне.
3.1. Інформація про неналежне ведення діловодства ГР ДМР.
3.2. Про діяльність Голови та Правління ГР ДМР з перевищенням
повноважень.
Грищенко Г.Ф., заступник голови ГР ДМР, зауважив, що пропозиції
Богданова М.Ю. не відповідають Регламенту ГР ДМР, оскільки подаються
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безпосередньо перед засіданням та питання не підготовлені до розгляду на
загальних зборах. Грищенко Г.Ф. запропонував голосування проводити
пакетами, спочатку за порядок денний, який запропоновано Правлінням ГР
ДОР, а потім за пропозицію члена ГР ДМР Богданова М.Ю.
Корбан Г.О., голова ГР ДМР, поставив на голосування запропонований
Правлінням ГР ДМР порядок денний засідання загальних зборів ГР ДМР.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 23
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Корбан Г.О., голова ГР ДМР, поставив на голосування питання про
включення до порядку денного питань, які пропонуються членом ГР ДМР
Богдановим М.Ю.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 4
«Проти» -• 19
«Утримались» - 0
Корбан Г.О., голова ГР ДМР, повідомив, що рішення щодо внесення до
порядку денного питань члена ГР ДМР Богданова М.Ю. не прийнято та
запропонував Богданову М.Ю. підготувати питання згідно Регламенту ГР ДМР
та подати їх на розгляд Правління ГР ДМР.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити запропонований Правлінням ГР ДМР порядок денний засідання
загальних зборів ГР ДМР.

Друге питання порядку денного
2. Про затвердження результатів роботи ГР ДМР за 2020 рік.
СЛУХАЛИ:
Грищенка Г.Ф., заступника голови ГР ДМР, який поінформував, що на
засіданні правління ГР ДМР (протокол № 35 від 29.03.2021 р.) було ухвалене
рішення про затвердження звітів про виконання рішень Правління ГР ДМР та
планів роботи комітетами ГР ДМР за 2020 рік та винесення на розгляд загальних
зборів питання про затвердження результатів роботи ГР ДМР за 2020 рік. Проект
звіту про результати роботи ГР ДМР за 2020 рік було надіслано всім членам ГР
ДМР (додається).
Корбана Г.О., голову ГР ДМР, який запропонував членам ГР ДМР
затвердити звіт про результати роботи ГР ДМР за 2020 рік.
з

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 23
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Затвердити звіт про результати роботи ГР ДМР за 2020 рік (додаток )•

Третє питання порядку денного
3. Про затвердження Плану роботи ГР ДМР на 2021 рік.
СЛУХАЛИ:
Грищенка Г.Ф., заступника голови ГР ДМР, який поінформував, що на
засіданні правління ГР ДМР (протокол № 35 від 29.03.2021 р.) було ухвалене
рішення про винесення на розгляд загальних зборів ГР ДМР питання про
затвердження Плану роботи ГР ДМР на 2021 рік. Проект Плану роботи ГР ДМР
на 2021 рік було надіслано всім членам ГР ДМР (додається).
Корбана Г.О., голову ГР ДМР, який запропонував членам ГР ДМР
затвердити План роботи ГР ДМР на 2021 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 23
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
УХВАЛИЛИ:
Затвердити План роботи ГР ДМР на 2021 рік (додаток 2).

Четверте питання порядку денного
4 Про припинення членства у Громадській раді Мірошніченко М. О.,
Амеліна С. В. та Алексєєвої І.Ю.
СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який поінформував, що на
засіданні правління ГР ДМР (протокол № 35 від 29.03.2021 р.) було ухвалене
рішення про винесення на розгляд загальних зборів ГР ДМР питання про
припинення
членства у Громадській раді Мірошніченко
Маріанни
Олександрівни, Амеліна Сергія Володимировича, у зв’язку з їх обранням
депутатами Дніпропетровської обласної ради VIII скликання, та Алексєєвої
Ірини Юріївни, у зв ’язку із смертю.
Корбана Г.О., Голову ГР ДМР, який запропонував членам ГР ДМР
прийняти рішення про припинення членства у Громадській раді Мірошніченко
Маріанни Олександрівни, Амеліна Сергія Володимировича, у зв’язку з їх
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обранням депутатами Дніпропетровської обласної ради VIII скликання, та
Алексєєвої Ірини Юріївни, у зв’язку із смертю.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 23
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Припинити членство у Громадській раді Мірошніченко Маріанни
Олександрівни, Амеліна Сергія Володимировича у зв’язку з їх обранням
депутатами Дніпропетровської обласної ради VIII скликання, та Алексєєвої
Ірини Юріївни у зв’язку із смертю.

П ’яте питання порядку денного
5. Про обрання голови комітету ГР ДМР з питань екології, захисту
довкілля та сталого розвитку.
СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який поінформував, що на
засіданні правління ГР ДМР (протокол № 35 від 29.03.2021 р.) було ухвалене
рішення про винесення на розгляд загальних зборів ГР ДМР питання про
обрання голови комітету ГР ДМР з питань екології, захисту довкілля та сталого
розвитку, у звязку з припиненням членства у Громадській раді Мірошніченко
Маріанни Олександрівни.
Правлінням ГР ДМР запропоновано обрати головою комітету ГР ДМР з
питань екології, захисту довкілля та сталого розвитку Богачеву Лілію
Володимирівну.
Корбана Г.О., голову ГР ДМР, який запропонував членам ГР ДМР надати
пропозиції щодо бажання очолити комітет ГР ДМР з питань екології, захисту
довкілля та сталого розвитку.
Інших пропозицій не надійшло.
Корбана Г.О., голову ГР ДМР, який запропонував членам ГР ДМР прийняти
рішення про обрання головою комітету ГР ДМР з питань екології, захисту
довкілля та сталого розвитку Богачеву Лілію Володимирівну.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 21
«Проти» - 1
«Утримались» - 1
ВИРІШИЛИ:
Обрати головою комітету ГР ДМР з питань екології, захисту довкілля та
сталого розвитку Богачеву Лілію Володимирівну.

5

Шосте питання порядку денного
6. Про додаткове івключення (кооптацію) інститутів громадянського
суспільства ГО «БУДЬ ЗЕЛЕНИМ», Дніпропетровського обласного
товариства німців «Відергебурт» та ГО «ЕКОДНШРО СТАНДАРТ».
СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів, що відповідно до
рішення Правління ГР ДМР від 01.04.2020 р., протокол № 19, було проведено
пер евірку документів, які надійшли від громадських організацій ГО «БУДЬ
ЗЕ ЛЕНИМ», Дніпропетровського обласного товариства німців «Відергебурт» та
ГО «ЕКОДНІПРО СТАНДАРТ» для кооптації до Громадської ради при
Дні провській міській раді.
Надані громадськими організаціями ГО «БУДЬ ЗЕЛЕНИМ» та
Днііпропетровського обласного товариства німців «Відергебурт» документи
від повідають вимогам Положення про Громадську раду при Дніпровській
міс ькій раді.
Надані громадською організацією ГО «ЕКОДНІПРО СТАНДАРТ»
док;ументи не відповідають вимогам Положення про Громадську раду при
Дні провській міській раді (висновок додається).
Відповідно до п. 3.3. Положення про Громадську раду кооптація до складу
Гро мадської ради відбувається за поданням Правління на черговому засіданні
дію чого складу Громадської ради, де всі кандидати, висунуті інститутами
грс мадянського суспільства, мають можливість увійти до складу Громадської
ради.
Правлінням ГР ДМР від 29.03.2021р., протокол № 35, було прийнято
рип ення про винесення на розгляд загальних зборів питання щодо додаткового
BKJ ючення інститутів громадянського суспільства ГО «БУДЬ ЗЕЛЕНИМ» та
Дні пропетровського обласного товариства німців «Відергебурт» до складу
Гро мадської ради при Дніпровській міській раді. ГО «ЕКОДНІПРО СТАНДАРТ» від мовити у кооптації до складу Громадської ради при Дніпровській міській раді та
зап ропонувати надати необхідну інформацію для подання повторної заяви для
кооптації до Громадської ради при Дніпровській міській раді.
Корбана Г.О., голову ГР ДМР, який запропонував одним списком включити
громадянського
суспільства
ГО
«БУДЬ
ЗЕЛЕНИМ»
та
інститути
Дні пропетровського обласного товариства німців «Відергебурт» до складу
Гро мадської ради при Дніпровській міській раді, ГО «ЕКОДНІПРО СТАНДАРТ» відмовити у кооптації до складу Громадської ради при Дніпровській міській раді та
зап ропонувати надати необхідну інформацію для подання повторної заяви для
кооптації до Громадської ради при Дніпровській міській раді.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 23
«П роти»- 0
«Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:
Включити інститути громадянського суспільства ГО «БУДЬ ЗЕЛЕНИМ» та
б

Дніпропетровського обласного товариства німців «Відергебурт» до складу
Громадської ради при Дніпровській міській раді, ГО «ЕКОДНІПРО СТАНДАРТ» відмовити у кооптації до складу Громадської ради при Дніпровській міській раді та
запропонувати надати необхідну інформацію для подання повторної заяви для
кооптації до 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 з урахуванням прийнятих рішень та розмістити цю інформацію на
веб-сайті Дніпровської міської ради.

Сьоме питання порядку денного
7.
Про внесення змін до пункту 4.2 Положення про Громадську раду
при Дніпровській міській раді.
СЛУХАЛИ:
Грищенка Г.Ф., заступника голови ГР ДМР, який поінформував, що на
засіданні правління ГР ДМР (протокол № 35 від 29.03.2021 р.) було ухвалене
рішення про винесення на розгляд загальних зборів ГР ДМР питання щодо
внесення змін до пункту 4.2 Положення про Громадську раду при Дніпровській
міській раді у запропонованій редакції( додаток 3).
Необхідність прийняття таких змін пояснюється тим, що відповідно до п.
4.2 Положення про Громадську раду при Дніпровській міській раді,
затвердженого рішенням Дніпровської міської ради від 24.07.2019р. №94/47, у
разі припинення членства у Громадській раді інститут громадянського
суспільства, який його делегував, втрачає право на подання іншої кандидатури
до Громадської ради у поточній каденції. У діючій редакції Положення така
норма діє для всіх інститутів громадянського суспільства, незалежно від того, з
яких підстав припиняється членство у Громадській раді. Такі обмеження є
дискримінаційними по відношенню до представників інститутів громадянського
суспільства, які займають активну громадянську позицію та бажають брати
участь у роботі Громадської ради.
Тому пропонується внести зміни до п. 4.2 Положення, виклавши абзац 6 у
наступній редакції: «У разі припинення членства у Громадській раді інститут
громадянського суспільства, який його делегував, втрачає право на подання
іншої кандидатури до Громадської ради у поточній каденції, крім випадків, коли
членство у Громадській раді припиняється у разі:
- подання членом Громадської ради відповідної заяви;
надходження
письмового
повідомлення
керівника
інститутів
громадянського суспільства про відкликання свого делегованого представника та
припинення його членства у Громадській раді;
- неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської
ради за станом здоров’я, визнання його судом недієздатним або обмежено
дієздатним;
- обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на
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посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі
місцевого самоврядування;
- смерті члена Громадської ради.»
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував членам правління
ГР ДМР прийняти рішення про внесення змін до пункту 4.2 Положення про
Громадську раду при Дніпровській міській раді у запропонованій редакції.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 23
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Внести зміни до пункту 4.2 Положення про Громадську раду при Дніпровській
міській раді у запропонованій редакції (додаток 3).
Секретарю ГР ДМР Мальцевій О.Є. звернутись до Дніпровської міської ради з
пропозицією внести відповідні зміни до Положення про Громадську раду при
Дніпровській міській раді та розмістити цю інформацію на веб-сайті Дніпровської
міської ради.

Восьме питання порядку денного
8.
Про звернення до Дніпровської міської ради щодо прийняття рішення
про розробку комплексної Міської програми соціальної реабілітації та догляду
осіб вразливих категорій (нарко- та алкозалежних, колишніх в’язнів, носіїв
ВІЛ та туберкульозу тощо) та людей похилого віку, які потребують сторонньої
допомоги.
СЛУХАЛИ:
Сурженко Л.А., голову комітету ГР ДМР з питань соціального захисту
населення, сім’ї та дитини, яка поінформувала, що на засіданні правління ГР ДМР
(протокол № 35 від 29.03.2021 р.) було ухвалене рішення про винесення на розгляд
загальних зборів ГР ДМР питання про звернення до Дніпровської' міської ради щодо
прийняття рішення про розробку комплексної Міської програми соціальної
реабілітації та догляду осіб вразливих категорій (нарко- та алкозалежних, колишніх
в’язнів, носіїв ВІЛ та туберкульозу тощо) та людей похилого віку, які потребують
сторонньої допомоги та активно впроваджувати механізми соціального замовлення
для вирішення такої проблематики.
В обговоренні прийняли участь Корбан Г.О., Богданов М.Ю.,
Грищенко
Г.Ф., Волкова О.В., Бабич Л.І., Крупицький В.П.
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував членам ГР ДМР
прийняти рішення про звернення до Дніпровської міської ради щодо прийняття
рішення про розробку комплексної Міської програми соціальної реабілітації та
догляду осіб вразливих категорій (нарко- та алкозалежних, колишніх в’язнів, носіїв
ВІЛ та туберкульозу тощо) та людей похилого віку, які потребують сторонньої
допомоги та активно впроваджувати механізми соціального замовлення для
вирішення такої проблематики.
Також голові комітету ГР ДМР з питань соціального захисту населення, сім’ї
та дитини Сурженко Л.А., голові комітету ГР ДМР з питань житлово-комунального
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господарства та благоустрою Волковій О.В., голові комітету ГР ДМР з питань
охорони здоров’я Бабич Л.І. доручити здійснити необхідні заходи щодо
підготовки програми (підготовка запитів, розробка та орієнтовне бюджетування
заходів програми відповідно до чинного законодавства, створення робочої групи
тощо). Координацію діяльності міжкомітетської робочої групи ГР ДМР з
підготовки програми та узгодження пропонуємих заходів з відповідними
виконавчими органами Дніпровської міської ради та з іншими державними
органами, та органами місцевого самоврядування покласти на заступника
Голови ГР ДМР Грищенка Г. Ф.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 23
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Звернутись до Дніпровської міської ради щодо прийняття рішення про
розробку комплексної Міської програми соціальної реабілітації та догляду осіб
вразливих категорій (нарко- та алкозалежних, колишніх в’язнів, носіїв ВІЛ та
туберкульозу тощо) та людей похилого віку, які потребують сторонньої
допомоги та активно впроваджувати механізми соціального замовлення для
вирішення такої проблематики.
Голові комітету ГР ДМР з питань соціального захисту населення, сім’ї та
дитини Сурженко Л.А., голові комітету ГР ДМР з питань житлово-комунального
господарства та благоустрою Волковій О.В., голові комітету ГР ДМР з питань
охорони здоров’я Бабич Л.І. доручити здійснити необхідні заходи щодо
підготовки програми (підготовка запитів, розробка та орієнтовне бюджетування
заходів програми відповідно до чинного законодавства, створення робочої групи
тощо). Координацію діяльності міжкомітетської робочої групи ГР ДМР з
підготовки програми та узгодження пропонуємих заходів з відповідними
виконавчими органами Дніпровської міської ради та з іншими державними
органами, та органами місцевого самоврядування покласти на заступника
Голови ГР ДМР Грищенка Г. Ф.

Дев’яте питання порядку денного
9.
Про звернення до Дніпровської міської ради щодо надання
інформації та копій документів для проведення громадської експертизи
діяльності Департаменту парків та рекреації ДМР, КП «Дирекція територій
і об’єктів рекреації» ДМР, КП «Міські причали» ДМР, Інспекція з питань
благоустрою ДМР, КП «Благоустрій міста» ДМР, КП «Управління
контролю за благоустроєм міста» ДМР.
СЛУХАЛИ:
Бутко Д.О., голову комітету ГР ДМР з питань транспорту та зв’язку, який
поінформував, що відповідно до п. 3.5.1. Плану роботи ГР ДМР на 2021 рік
комітетом з питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури,
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будівництва та регуляторної політики ГР ДМР виноситься на розгляд загальних
зборів питання про звернення до Дніпровської міської ради щодо надання
інформації та копій документів для проведення громадської експертизи
діяльності Департаменту парків та рекреації ДМР, КП «Дирекція територій і
об’єктів рекреації» ДМР, КП «Міські причали» ДМР, Інспекція з питань
благоустрою ДМР, КП «Благоустрій міста» ДМР, КП «Управління контролю за
благоустроєм міста» ДМР. Необхідність таких звернень викликана проведенням
громадської експертизи діяльності виконавчих органів і комунальних
підприємств міської ради за планом роботи ГР ДМР та наданням пропозицій
Дніпровській міській раді за результатами цих експертиз.
В обговоренні прийняли участь Богданов М.Ю., Грищенко Г.Ф.,
Кравченко В.В.
Грищенко Г.Ф. запропонував також провести громадську експертизу
діяльності КП «Транспортна інфраструктура міста», КП «Дніпротранскомплекс»
ДМР та КП «Дніпродорсервіс» ДМР та доручити Правлінню ГР ДМР визначити
коло питань та створити робочу групу для проведення вищезазначених
громадських експертиз.
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував членам
правління ГР ДМР прийняти рішення про звернення до Дніпровської міської
ради щодо надання інформації та копій документів для проведення громадської
експертизи діяльності Департаменту парків та рекреації ДМР, КП «Дирекція
територій і об’єктів рекреації» ДМР, КП «Міські причали» ДМР, Інспекція з
питань благоустрою ДМР, КП «Благоустрій міста» ДМР? КП «Управління
контролю за благоустроєм міста» ДМР, КП «Транспортна інфраструктура
міста», КП «Дніпротранскомплекс» ДМР та КП «Дніпродорсервіс» ДМР.
Доручити правлінню ГР ДМР визначити коло питань та створити робочу групу
для проведення вищезазначених громадських експертиз.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 23
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
ВИРІШИЛИ:
Звернутись до Дніпровської міської ради щодо надання інформації та копій
документів для проведення громадської експертизи діяльності Департаменту
парків та рекреації ДМР, КП «Дирекція територій і об’єктів рекреації» ДМР, КП
«Міські причали» ДМР, Інспекція з питань благоустрою ДМР, КП «Благоустрій
міста» ДМР, КП «Управління контролю за благоустроєм міста» ДМР, КП
«Транспортна інфраструктура міста», КП «Дніпротранскомплекс» ДМР та КП
«Дніпродорсервіс» ДМР. Доручити правлінню ГР ДМР визначити коло питань
та створити робочу групу для проведення вищезазначених громадських
експертиз.

Інших пропозицій не надходило, зауважень щодо ведення засідання
загальних зборів Громадської ради при Дніпровській міській раді —не має.
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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

Г.О. КОРБАН

Секретар Громадської ради

О. Є. МАЛЬЦЕВА
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