ПРОТОКОЛ
№23
засідання Правління Громадської ради при Дніпровській міській раді
15.06.2020 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., Пінчук 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 надання голові комітету ГР ДМР з питань екології, захисту довкілля
та сталого розвитку Мірошніченко М.О. права виступити у ЗМІ та при
проведенні публічних заходів від імені ГР ДМР з питання «Як у Дніпрі борються
з амброзією та іншими карантинними рослинами; моніторинг реалізації місцевої
програми» та «Куди здати сміття на переробку: презентація карти офіційних
пунктів прийому вторсировини».
3. Про розгляд звернення Благодійної організації «Благодійне товариство
«Мережа 100 відсотків життя Дніпро» щодо надання благодійної допомоги
медикам Дніпра, які беруть участь у протиепідемічних заходах та наданні
медичної допомоги хворим на СОУШ-19.
4. 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.
5. 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».
6. Розгляд заяви Касьянова А.А. про виключення зі складу ГР ДМР
7. ТІ(одо розгляду заяв від громадських організацій Благодійна організація
«Благодійне товариство «Мережа 100 відсотків життя Дніпро», ГО «Суспільство
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та екологія», Дніпропетровська обласна дитяча громадська організація
«Федерація спортивних единоборств «Сакура» на додаткове включення
інститутів громадянського суспільства до складу Громадської ради при
Дніпровській міській раді (кооптація).
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - одноголосно
УХВАЛИЛИ:
Затвердити запропонований порядок денний засідання Правління.

1.
Про
консультацій

проведення

засідання

Правління

шляхом

електронних

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 надання голові комітету Громадської ради при Дніпровській
міській раді з питань екологи, захисту довкілля та сталого розвитку
Мірошніченко М.О. права виступити у ЗМІ та при проведенні
публічних заходів від імені ГР ДМР з питання «Як у Дніпрі борються
з амброзією та іншими карантинними рослинами; моніторинг
реалізації місцевої програми» та «Куди здати сміття на переробку:
презентація карти офіційних пунктів прийому вторсировини»
о
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СЛУХАЛИ:
Грищенка Г.Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів про надходження
звернення від голови комітету Громадської ради при Дніпровській міській раді з
питань екології, захисту довкілля та сталого розвитку Мірошніченко М.О. про
надання ії права виступити у ЗМІ та при проведенні публічних заходів від імені
ГР ДМР з питання «Як у Дніпрі борються з амброзією та іншими карантинними
рослинами; моніторинг реалізації місцевої програми» та «Куди здати сміття на
переробку: презентація карти офіційних пунктів прийому вторсировини».
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував надати голові
комітету Громадської ради при Дніпровській міській раді з питань екології,
захисту довкілля та сталого розвитку Мірошніченко М.О. право виступити у ЗМІ
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від імені ГР ДМР з питання «Як у Дніпрі борються з амброзією та іншими
карантинними рослинами; моніторинг реалізації місцевої програми» та «Куди
здати сміття на переробку: презентація карти офіційних пунктів прийому
вторсировини».
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» «Проти» «Утримались» УХВАЛИЛИ:
Надати голові комітету Громадської ради при Дніпровській міській раді з
питань екології, захисту довкілля та сталого розвитку Мірошніченко М.О. право
виступити у ЗМІ та при проведенні публічних заходів від імені ГР ДМР з
питання «Як у Дніпрі борються з амброзією та іншими карантинними
рослинами; моніторинг реалізації місцевої програми» та «Куди здати сміття на
переробку: презентація карти офіційних пунктів прийому вторсировини».

3. Про розгляд звернення Благодійної організації «Благодійне
товариство «Мережа 100 відсотків життя Дніпро» щодо надання
благодійної допомоги медикам Дніпра, які беруть участь у
протиепідемічних заходах та наданні медичної допомоги хворим на
СОУГО-19
СЛУХАЛИ:
Грищенка Г.Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів про надходження
звернення від Благодійної організації «Благодійне товариство «Мережа 100
відсотків життя Дніпро» щодо можливості надання благодійної допомоги у
вигляді однієї тони шоколадних цукерок медикам Дніпра, які беруть участь у
протиепідемічних заходах та наданні медичної допомоги хворим на СОУГО-19.
БО «БТ «Мережа 100% ЖИТТЯ ДНІПРО» пропонує спільно з ГР ДМР та
Департаментом охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради взяти
участь у заохоченні медичних працівників.
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити
заступнику голови ГР ДМР Грищенку Г.Ф., комітету Громадської ради при
Дніпровській міській раді з питань охорони здоров’я разом з Департаментом
охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради організувати реалізацію
пропозиції БО «БТ «Мережа 100% ЖИТТЯ ДНІПРО».
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» «Проти» «Утримались» УХВАЛИЛИ:
Доручити заступнику голови ГР ДМР Грищенку Г.Ф., комітету Громадської

4

ради при Дніпровській міській раді з питань охорони здоров’я разом з
Департаментом охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради
організувати реалізацію пропозиції БО «БТ «Мережа 100% ЖИТТЯ ДНІПРО»
щодо отримання благодійної допомоги у вигляді однієї тони шоколадних
цукерок та заохочення медиків Дніпра, які беруть участь у протиепідемічних
заходах та наданні медичної допомоги хворим на СОУГО-19.

4.
Про винесення на розгляд загальних зборів Громадської ради
при Дніпровській міській раді 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
СЛУХАЛИ:
Грищенка Г.Ф., заступника голови ГР ДМР, який поінформував, що
відповідно до плану роботи Громадської ради при Дніпровській міській раді на
2020 рік комітетом ГР ДМР з питань транспорту та зв’язку розглядалось питання
щодо інвентаризації та забезпечення раціонального використання земельних
ділянок спеціального призначення, навколо яких встановлюються санітарнозахисні 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.
Також, Грищенко Г.Ф. повідомив, що відповідно до рішення комітету ГР
ДМР з питань транспорту та зв’язку встановлення сервітуту для земельних
ділянок спеціального призначення, навколо яких встановлюються санітарнозахисні 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 з пропозицією 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.
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував членам
правління ГР ДМР прийняти 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.
ГОЛОСУВАЛИ:
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«За» «Проти» «Утримались» УХВАЛИЛИ:
Винести на розгляд загальних зборів ГР ДМР питання звернення з
пропозицією 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.
Відповідальний за підготовку питання на розгляд загальних зборів ГР ДМР
- голова комітету ГР ДМР з питань транспорту та зв’язку Бутко Дмитро
Олександрович.

5 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»
СЛУХАЛИ:
Грищенка Г.Ф., заступника голови ГР ДМР, який поінформував, що
комітетом ГР ДМР з питань спорту та комітетом ГР ДМР з питань комунальної
власності, земельних відносин, архітектури, будівництва та регуляторної
політики розглядалось 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. В результаті проведених за участю членів
ГР ДМР спільних зустрічей між заявницею та КП було досягнуто компромісне
рішення.
Проте, 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 07.09.2016р. №21/13.
Комітетами ГР ДМР з питань спорту та комунальної власності, земельних
відносин, архітектури, будівництва та регуляторної політики підготовлено
звернення до Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
щодо проведення спільних консультацій з зазначеного питання та підготовки
пропозицій міській раді.
Необхідно звернутись від імені ГР ДМР 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».
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував членам
правління ГР ДМР прийняти рішення про винесення на розгляд загальних зборів
ГР ДМР питання звернення до Дніпровської міської ради щодо прийняття
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рішення про внесення змін до Міської цільової програми «Партиципаторне
бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 - 2020 роки».
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» «Проти»«Утримались» УХВАЛИЛИ:
Винести 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».
Відповідальний за підготовку питання на розгляд загальних зборів ГР ДМР
- голова комітету ГР ДМР з питань спорту Штефан Дмитро Григорович.

6 Розгляд заяви члена ГР ДМР Касьянова А.А. про виключення зі
складу Громадської ради
СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів про надходження
заяви від члена ГР ДМР Касьянова А.А. про виключення зі складу Громадської
ради. 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.
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував задовольнити
заяву Касьянова А.А. та винести на розгляд загальних зборів питання щодо
виключення Касьянова А.А. зі складу Громадської ради при Дніпровській
міській раді
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» «Проти» «Утримались» ВІРІШИЛИ:
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
Відповідальний за підготовку питання на розгляд загальних зборів ГР ДМР
- секретар ГР ДМР Мальцева Ольга Євгеніївна.

7

7. Щодо розгляду заяв від громадських організацій Благодійна
організація «Благодійне товариство «Мережа 100 відсотків життя
Дніпро», ГО «Суспільство та екологія», Дніпропетровська обласна
дитяча громадська організація «Федерація спортивних единоборств
«Сакура» на додаткове включення інститутів громадянського
суспільства до складу Громадської ради при Дніпровській міській
раді (кооптація)
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.
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував винести 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.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» «Проти» «Утримались» ВІРІШИЛИ:
Винести на розгляд загальних зборів Громадської ради 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.
Відповідальний за підготовку питання на розгляд загальних зборів ГР ДМР
- заступник голови ГР ДМР Грищенко Геннадій Федорович.
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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

Г.О. КОРБАН

Секретар Громадської ради

О. Є. МАЛЬЦЕВА

