ПРОТОКОЛ
№25
засідання Правління Громадської ради при Дніпровській міській раді
01.07.2020 року

м. Дніпро

На засіданні присутні:
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.; голови комітетів ГР ДМР: Бутко Д.О., Бабіч Л.І., Сурженко Л.А.,
Жолудєв С. В., Штефан Д.Г., Гацалюк Д.І.; спікер ГР ДМР Слуцьковська Д.М.
секретар ГР ДМР Мальцева О.Є.
Відсутні: Кравченко В.В., голова комітету ГР ДМР з питань взаємодії з
правоохоронними органами (причини відсутності невідомі).
СЛУХАЛИ:
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував затвердити
наступний порядок денний засідання Правління Громадської ради:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Контроль виконання рішень Правління ГР ДМР та планів роботи
комітетами ГР ДМР за період з березня по червень поточного року. Внесення
змін до Плану роботи Громадської ради при Дніпровські міській раді на 2020 р.
щодо визначених термінів та винесення на розгляд загальних зборів питання
про затвердження результатів планової роботи ГР ДМР, а також розглянутих
заяв та звернень громадян та організацій, що надійшли до Громадської ради за
перше півріччя 2020 р.
2. Проведення навчально-методичного семінару з членами ГР ДМР щодо
напрацювання єдиної методології проведення публічних заходів комітетами ГР
ДМР, уніфікації підготовки документів Громадської ради та покращення
документообігу.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - одноголосно.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити запропонований порядок денний засідання Правління.
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Контроль виконання рішень Правління ГР ДМР та планів роботи
комітетами ГР ДМР за період з березня по червень поточного року.
Внесення змін до Плану роботи Громадської ради при Дніпровські міській
раді на 2020 р. щодо визначених термінів та винесення на розгляд
загальних зборів питання про затвердження результатів планової роботи
ГР ДМР, а також розглянутих заяв та звернень громадян та організацій,
що надійшли до Громадської ради за перше півріччя 2020 р.
І.

СЛУХАЛИ:
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував головам
комітетів ГР ДМР доповісти про стан виконання планів роботи за період з
березня по червень 2020 року та рішень Правління ГР ДМР.
Ростовцева О.Ю., голову комітету ГР ДМР з питань культури, культурної
спадщини, національно-патріотичного виховання та релігії, який надав
інформацію щодо стану виконання комітетом рішень Правління ГР ДМР та
планів роботи ГР ДМР за період з березня по червень поточного року
(додається).
Грищенка Г.Ф., голову комітету ГР ДМР з питань комунальної власності,
земельних відносин, архітектури, будівництва та регуляторної політики, який
надав інформацію щодо стану виконання комітетом рішень Правління ГР ДМР
та планів роботи ГР ДМР за період з березня по червень поточного року, а
також поінформував про розгляд комітетом звернень громадян, які надійшли у
звітному періоді (додається).
Волкову О.В., голову комітету ГР ДМР з питань житлово-комунального
господарства та благоустрою, яка надала інформацію щодо стану виконання
комітетом рішень Правління ГР ДМР та планів роботи ГР ДМР за період з
березня по червень поточного року, а також поінформувала про розгляд
комітетом звернень громадян, які надійшли у звітному періоді (додається).
Жолудева С.В., голову комітету ГР ДМР з питань розвитку громад та
місцевого самоврядування, який надав інформацію щодо стану виконання
комітетом рішень Правління ГР ДМР та планів роботи ГР ДМР за період з
березня по червень поточного року (додається).
Сурженко Л.А., голову комітету ГР ДМР з питань соціального захисту
населення, сім’ї та дитини, яка надала інформацію щодо стану виконання
комітетом рішень Правління ГР ДМР та планів роботи ГР ДМР за період з
березня по червень поточного року (додається).
Сурженко Л.А., також поінформувала, що комітетом у звітному періоді
розглядалось актуальне питання щодо стану справ з домашнім насильством у
місті Дніпрі під час карантину. В результаті проведених спільних засідань з
комітетом ГР ДМР з питань освіти та молоді, Управління служби - у справах
дітей Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради,
Дніпровського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
були розглянуті питання взаємодії відповідних служб міста та поліції під час
надання допомоги жертвам домашнього насильства. Виявлено проблемні
ділянки у цьому ланцюжку. Наразі вже напрацьовані пропозиції щодо
покращення роботи міських служб та дитячих навчальних закладів щодо

з
протидії домашньому та дитячому насиллю. Проте, залишаються не
вирішеними деякі питання фінансування, зокрема, щодо проведення
первинного медичного обстеження постраждалих від домашнього насильства
(«соціальна койка») та взаємодії з підрозділом поліції «Поліна», який
спеціально створено для оперативного реагування на всі випадки домашнього
насильства.
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який зауважив, що необхідно
вирішувати питання щодо фінансування у галузі боротьби з домашнім
насильством цивілізовано, як це робиться у більшості країн, через
запровадження механізму «соціальних послуг». Тобто проблеми повинні
вирішуватись комплексно одним виконавцем, краще щоб це була громадська
організація або інший суб’єкт господарської діяльності —переможець тендеру
на виконання соціальних послуг, замовником яких у м. Дніпро може бути
міська рада. Звісно, для здійснення фінансування таких послуг необхідно
передбачити кошти у міському бюджеті під відповідну програму. Також
необхідно передбачити можливість співфінансування діяльності підрозділу
«Полина» у м. Дніпро.
Голова громадської ради запропонував комітетам ГР ДМР внести питання
щодо фінансування у галузі боротьби з домашнім насильством до плану роботи
ГР ДМР, опрацювати це питання на своїх засіданнях, залучивши представників
відповідних служб Дніпровської міської ради, та підготувати пропозиції для
прийняття рішення Громадською радою щодо звернення до Дніпровської
міської ради з цього питання.
Бутко Д.О., голову комітету ГР ДМР з питань транспорту та зв’язку, який
надав інформацію щодо стану виконання комітетом рішень Правління ГР ДМР
та планів роботи ГР ДМР за період з березня по червень поточного року
(додається).
Бутко Д.О. звернув увагу присутніх на питання щодо розміщення
незаконних автостоянок на території міста. Зокрема до комітету з питань
транспорту та зв’язку звертались мешканці вул. Буковинської зі скаргою щодо
влаштування такої автостоянки поряд.
Штефана Д.Г., голову комітету ГР ДМР з питань спорту, який надав
інформацію щодо стану виконання комітетом рішень Правління ГР ДМР та
планів роботи ГР ДМР за період з березня по червень поточного року
(додається).
Штефан Д.Г. також зупинився на проблемних питаннях фінансування
поточних ремонтів вже діючих дитячих спортивних майданчиків.
Корбан Г.О., голова Громадської ради, зауважив, що комітету з питань
спорту необхідно зібрати більш детальну інформацію щодо кількості та стану
таких об’єктів та потреби у ремонті. Після цього можна буде вирішувати
питання щодо джерел фінансування таких робіт.
Гацалюка Д.І., голову комітету ГР ДМР з питань торгівлі та реклами, який
надав інформацію щодо стану виконання комітетом рішень Правління ГР ДМР
та планів роботи ГР ДМР за період з березня по червень поточного року
(додається).
Мірошніченко М.О., голову комітету ГР ДМР з питань екології, захисту

довкілля та сталого розвитку, яка надала інформацію щодо стану виконання
комітетом рішень Правління ГР ДМР та планів роботи ГР ДМР за період з
березня по червень поточного року (додається).
Бабич Л.І., голову комітету ГР ДМР з питань охорони здоров’я, яка надала
інформацію щодо стану виконання комітетом рішень Правління ГР ДМР та
планів роботи ГР ДМР за період з березня по червень поточного року
(додається).
Бабич Л.І. також поінформувала, що 21 червня країна відзначала
професійне свято - День медичного працівника, проте, заслужених працівників
Дніпровських міських закладів охорони здоров’я чомусь не було представлено
до нагородження на рівні нашої області та України.
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував невідкладно
розглянути питання подання кандидатур для нагородження на засіданні
комітету ГР ДМР з питань охорони здоров’я разом з Департаментом охорони
здоров’я Дніпровської міської ради. За результатами розгляду підготувати
відповідні
подання
на
Дніпропетровську
облдержадміністрацію,
Дніпропетровську обласну раду, Міністерство охорони здоров’я України та
Кабінет Міністрів України відповідно до чинного законодавства.
Головою комітету ГР ДМР з питань освіти та молоді Пінчук М.В.
інформацію щодо стану виконання комітетом рішень Правління ГР ДМР та
планів роботи ГР ДМР за період з березня по червень поточного року було
надано у письмовій формі.
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який відзначив, що не дивлячись
на складні умови карантину, в яких прийшлося працювати членам Громадської
ради при Дніпровські міській раді, плани роботи за період з березня по червень
2020 року комітетами ГР ДМР та рішення Правління ГР ДМР в цілому
виконуються. Інформацію голів комітетів ГР ДМР взяти до відома.
Корбан Г.О., голова Громадської ради, запропонував внести зміни до
Плану роботи Громадської ради при Дніпровські міській раді на 2020 р. щодо
визначених термінів та винести на розгляд загальних зборів питання про
затвердження результатів планової роботи ГР ДМР, а також розглянутих заяв та
звернень громадян та організацій, що надійшли до Громадської ради за перше
півріччя 2020 р.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - одноголосно
УХВАЛИЛИ:
Внести зміни до Плану роботи Громадської ради при Дніпровські міській
раді на 2020 р. щодо визначених термінів та винести на розгляд загальних
зборів питання про затвердження результатів планової роботи ГР ДМР, а також
розглянутих заяв та звернень громадян та організацій, що надійшли до
Громадської ради за перше півріччя 2020 р.
Відповідальний - Грищенко Г.Ф., заступник голови Громадської ради
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2. Про проведення навчально-методичного семінару з членами ГР
ДМР щодо напрацюванея єдиної методології проведення публічних заходів
комітетами ГР ДМР, уніфікації підготовки документів Громадської ради та
покращення документообігу
СЛУХАЛИ:
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який відзначив, що Громадська
рада оновилася на ЗО %, внесені зміни до Положення та Регламенту ГР,
заплановано багато заходів Громадської ради, а тому виникає необхідність у
напрацюванні єдиної методології проведення публічних заходів, уніфікації
підготовки документів Громадської ради тощо. Для вирішення цих питань
найбільш оптимальним заходом вбачається проведення навчально-методичного
семінару з членами ГР ДМР.
Грищенка Г.Ф., заступника голови ГР ДМР, який поінформував, що за
результатами попередньої домовленості з головами комітетів та членами
правління пропонується провести навчально-методичний семінар з членами ГР
ДМР у два етапи 15.07.2020р. та 05.08.2020р.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - одноголосно
УХВАЛИЛИ:
Провести навчально-методичний семінар з членами ГР ДМР щодо
напрацювання єдиної методології проведення публічних заходів комітетами ГР
ДМР, уніфікації підготовки документів Громадської ради та покращення
документообігу 15.07.2020р. та 05.08.2020р.
Відповідальний - Грищенко Г.Ф., заступник голови Громадської ради

Інших пропозицій не надходило. Вирішення питань порядку денного
вичерпано, зауважень щодо ведення засідання Правління Громадської ради при
Дніпровській міській раді - 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

