
ПРОТОКОЛ
№21

засідання Правління Громадської ради при Дніпровській міській раді

15.05.2020 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., Мірошніченко М. О., ГІінчук М.В., 
Ростовцев О.Ю., 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. Про розгляд проекту річного плану роботи Громадської ради при 
Дніпровській міській раді на 2020 рік та винесення його для затвердження на 
загальних зборах ГР ДМР.

3. Про затвердження графіку проведення засідань комітетів ГР ДМР.
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.

5. Про розгляд заяв громадян, що надійшли до Громадської ради:
- звернення гр. Лагуна М.М. щодо вирішення питання відводу земельної 

ділянки під гараж за адресою: м. Дніпро, вул. Мостова, буд. 6а;
- звернення гр. Шевченка В.В. щодо врегулювання роботи дитячо- 

юнацьких спортивних шкіл та громадських організацій на пільгових умовах у 
комунальних закладах освіти тощо.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одноголосно.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити запропонований порядок денний засідання Правління.
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1. Про проведення засідання Правління шляхом електронних 
консультацій

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

засідання Правління шляхом електронних консультацій.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одноголосно.

УХВАЛИЛИ:
Провести засідання Правління шляхом електронних консультацій.

2. Про розгляд проекту річного плану роботи Громадської ради при 
Дніпровській міській раді на 2020 рік га винесення його для 
затвердження на загальних зборах ГР ДМР.

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 надано членам правління для ознайомлення.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував членам 
правління ГР ДМР прийняти рішення про винесення проекту річного плану 
роботи Громадської ради при Дніпровській міській раді на 2020 рік на розгляд 
та затвердження на загальних зборах ГР ДМР шляхом електронних 
консультацій.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одноголосно.

УХВАЛИЛИ:
Винести проект річного плану роботи Громадської ради при Дніпровській 

міській раді на 2020 рік на розгляд та затвердження загальних зборів ГР ДМР.
Доручити заступнику голови ГР ДМР Грищенку Г.Ф. та секретарю ГР 

ДМР Мальцевій О.Є. забезпечити включення питання про затвердження плану 
роботи Громадської ради при Дніпровській міській раді на 2020 рік до проекту 
порядку денного загальних зборів Громадської ради, які провести шляхом 
електронних консультацій.



3. Про затвердження графіку проведення засідань комітетів ГР ДМР

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

метою формування графіку проведення засідань комітетів ГР ДМР та прийому 
громадян у приміщенні ГР ДМР у будинку Дніпровської міської ради головам 
комітетів у березні поточного року було запропоновано надати письмові 
пропозиції. Станом на сьогоднішній день пропозиції надійшли від шести 
комітетів ГР ДМР. З урахування отриманих пропозицій і з метою забезпечення 
ефективної та публічної роботи комітетів ГР ДМР було сформовано Графік 
проведення засідань комітетів ГР ДМР у приміщенні ГР ДМР у будинку 
Дніпровської міської ради на 2020 рік, який надається.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував членам 
правління ГР ДМР затвердити запропонований графік.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одноголосно.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити Графік проведення засідань комітетів ГР ДМР та прийому 

громадян у приміщенні ГР ДМР у будинку Дніпровської міської ради на 2020 
рік.

Доручити секретарю ГР ДМР Мальцевій О.Є. та спікеру ГР ДМР 
Слуцьковській Д. М. забезпечити оприлюднення Графіку проведення засідань 
комітетів ГР ДМР та прийому громадян у приміщенні ГР ДМР у будинку 
Дніпровської міської ради на 2020 рік та поінформувати мешканців міста у 
регіональних електронних ЗМІ та у соцмережах.

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 про 

надходження заяв від членів ГР ДМР Бутко Д.О. та Волкової О.В. про 
виключення їх зі складу постійно діючої конкурсної комісії для проведення 
конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я -  
генеральних директорів комунальних некомерційних підприємств 
Дніпровської міської ради. Також, Департамент охорони здоров’я 
Дніпровської міської ради листом від 14.05.2020р. №8/8-1971 звернувся до ГР 
ДМР 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. Грищенко І .Ф.
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звернув увагу на необхідність термінового вирішення цього питання та 
отримання від членів ГР ДМР пропозицій щодо кандидатур для делегування 
до складу зазначених конкурсних комісій Дніпровської міської ради та 
винесення цього питання на розгляд загальних зборів ГР ДМР.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити 
заступнику голови ГР ДМР Грищенку Г.Ф. та секретарю ГР ДМР Мальцевы 
О.Є. провести збір пропозицій від членів ГР ДМР щодо кандидатур для 
делегування до складу зазначених конкурсних комісій. Винести питання про 
делегування отриманих кандидатур 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. В залежності від кількості 
запропонованих кандидатур голосування провести шляхом поіменного або 
рейтингового голосування. Секретарю ГР ДМР Мальцевій О.Є. забезпечити 
підрахунок результатів голосування та поінформувати Дніпровську міську 
раду та Департамент охорони здоров’я Дніпровської міської ради про обрані 
кандидатури членів ГР ДМР до складу зазначених конкурсних комісій.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одноголосно

УХВАЛИЛИ:
Провести електронне опитування членів ГР ДМР з метою отримання 

пропозицій щодо кандидатур до складу конкурсних комісій для проведення 
конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я -  
генеральних директорів комунальних некомерційних підприємств 
Дніпровської міської ради. Доручити заступнику голови ГР ДМР 
Грищенку Г.Ф. та секретарю ГР ДМР Мальцевій О.Є. провести збір 
пропозицій від членів ГР ДМР. Винести питання 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 на 
розгляд загальних зборів ГР ДМР. В залежності від кількості запропонованих 
кандидатур голосування провести шляхом поіменного або рейтингового 
голосування. Секретарю ГР ДМР Мальцевій О.Є. забезпечити підрахунок 
результатів голосування та поінформувати Дніпровську міську раду та 
Департамент охорони здоров’я Дніпровської міської про обраних 
представників ГР ДМР для включення до складу конкурсних комісій для 
проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я 
-  генеральних директорів комунальних некомерційних підприємств 
Дніпровської міської ради.
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5. Розгляд заяв громадян, що надійшли до Громадської ради 

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

надходження звернення від гр. Лагуна М.М. щодо вирішення питання відводу 
земельної ділянки під гараж за адресою: м. Дніпро, вул. Мостова, буд. 6а

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одноголосно.

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

архітектури, будівництва та регуляторної політики ГР ДМР розглянути 
звернення від гр. Лагуна М.М. щодо вирішення питання відводу земельної 
ділянки під гараж за адресою: м. Дніпро, вул. Мостова, буд. 6а.

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

надходження звернення гр. Шевченка В.В. щодо врегулювання роботи дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл та громадських організацій на пільгових умовах у 
комунальних закладах освіти тощо.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити 
розглянути це питання комітету ГР ДМР з питань спорту.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одноголосно.

ВІРІШИЛИ:
Доручити комітету з питань спорту розглянути звернення 

гр. Шевченка В.В. щодо врегулювання роботи дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл та громадських організацій на пільгових умовах у комунальних закладах 
освіти тощо.

Інших пропозицій не надходило. Вирішення питань порядку денного 
вичерпано, зауважень щодо ведення засідання Правління Громадської ради 
при Дніпровській міській раді шляхом електронних консультацій - не має. 
Засідання оголошено закритим.

Цей Протокол складений в двох оригінальних примірниках, засвідчених 
підписом секретаря та головуючого засідання.

Голова Громадської ради

Секретар Громадської ради

Г.О. КОРБАН

О. Є. МАЛЬЦЕВА


