ПРОТОКОЛ
№26
засідання Правління Громадської ради при Дніпровській міській раді
08.07.2020 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. Розгляд звернення департаменту охорони здоров’я населення
Дніпровської міської ради щодо порушення клопотання про нагородження
державними нагородами України медичних працівників.
3. Розгляд заяв і звернень громадян та організацій, що надійшли до
Громадської ради:
-звернення гр. Золотоноши В.С. та інших мешканців будинку №30 по вул.
Фабрично-Заводська щодо сприяння у вирішенні питання приватизації житла;
-звернення гр. Соболева В.В. та інших мешканців будинку №1 по вул.
Джинджарадзе щодо надання допомоги у відновленні пандусу та вхідних сходів;
-звернення профспілкового комітету КЗО «ВСШ №31 ДМР», батьківського
та учнівського комітету КЗО «ВСШ №31 ДМР» щодо заперечення проти
розміщення у їхньому навчальному закладі МКЗК «Дніпропетровська дитяча
музична школа №11»;
4. Про включення новообраних членів ГР ДМР до складу комітетів ГР ДМР.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - одноголосно
УХВАЛИЛИ:
Затвердити запропонований порядок денний засідання Правління.
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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.
Розгляд звернення департаменту охорони здоров’я населення
Дніпровської міської ради щодо порушення клопотання про нагородження
державними нагородами України медичних працівників
СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів про надходження
звернення від департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міської
ради щодо порушення клопотання про нагородження державними нагородами
України медичних працівників.
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити
розглянути це питання комітету ГР ДМР з питань охорони здоров’я.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - одноголосно
ВІРІШИЛИ:
Доручити комітету з питань охорони здоров’я ГР ДМР розглянути
звернення департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради
щодо порушення клопотання про нагородження державними нагородами
України медичних працівників.

3. Розгляд заяв та звернень громадян, що надійшли до Громадської
ради
СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів про надходження
звернення від гр. Золотоноши В.С. та інших мешканців будинку №30 по вул.
Фабрично-Заводська щодо сприяння у вирішенні питання приватизації житла.

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 гр. Золотоноши В.С. та інших мешканців будинку №30 по вул.
Фабрично-Заводська щодо сприяння у вирішенні питання приватизації житла.

СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів про надходження
звернення гр. Соболева В.В. та інших мешканців будинку №1 по вул.
Джинджарадзе щодо надання допомоги у відновленні пандусу та вхідних сходів.
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити
розглянути це питання комітету ГР ДМР з питань житлово-комунального
господарства та благоустрою.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - одноголосно
ВІРІШИЛИ:
Доручити комітету з питань житлово-комунального господарства та
благоустрою ГР ДМР розглянути звернення гр. Соболева В.В. та інших
мешканців будинку №1 по вул. Джинджарадзе щодо надання допомоги у
відновленні пандусу та вхідних сходів.

СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів про надходження
звернення профспілкового комітету КЗО «ВСШ №31 ДМР», батьківського та
учнівського комітету КЗО «ВСШ №31 ДМР» щодо заперечення проти
розміщення у їхньому навчальному закладі МКЗК «Дніпропетровська дитяча
музична школа №11».
Ростовцева О.Ю., голову комітету ГР ДМР з питань культури, культурної
спадщини, національно-патріотичного виховання та релігії, який запропонував
доручити розглянути це питання комітету ГР ДМР з питань освіти та молоді та
комітету ГР ДМР з питань культури, культурної спадщини, національнопатріотичного виховання та релігії.
Богачеву Л.В., члена правління ГР ДМР, яка запропонувала доручити
розглянути це питання комітету ГР ДМР з питань соціального захисту
населення, сім’ї та дитини
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Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував проголосувати
за пропозиції у порядку їх надходження.
ГОЛОСУВАЛИ за пропозицію Ростовцева О.Ю.:
«За» - 5
«Проти» - 0
«Утрималися» - 2
Пропозиція Богачевої Л.В. на голосування не ставиться у зв’язку з
прийнятим рішенням по пропозиції Ростовцева О.Ю.
Ві РІШИЛИ:
Доручити комітету з питань освіти та молоді ГР ДМР та комітету ГР ДМР з
питань освіти та молоді та комітету ГР ДМР з питань культури, культурної
спадщини, національно-патріотичного виховання та релігії розглянути звернення
профспілкового комітету КЗО «ВСШ №31 ДМР», батьківськового та учнівського
комітету КЗО «ВСШ №31 ДМР» щодо заперечення проти розміщення у їхньому
навчальному закладі МКЗК «Дніпропетровська дитяча музична школа №11».
Відповідальний - голова комітету з питань освіти та молоді ГР ДМР
Пінчук М.В.

4.
ГР ДМР

Про включення новообраних членів ГР ДМР до складу комітетів

СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів про надходження
заяв від новобраних членів ГР ДМР про їх бажання працювати у наступних
комітетах ГР ДМР:
Крупіцький В.П. - комітет ГР ДМР з питань охорони здоров’я та комітет ГР
ДМР з питань соціального захисту населення, сім’ї та дитини;
Любарський І.Є. - комітет ГР ДМР з питань екології, захисту довкілля та
сталого розвитку та комітет ГР ДМР з питань комунальної власності, земельних
відносин, архітектури, будівництва та регуляторної політики;
Терещенко О.І. - комітет ГР ДМР з питань освіти та молоді та комітет ГР
ДМР з питань спорту.
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував задовольнити
бажання членів ГР ДМР та включити їх до складу вищезазначених комітетів ГР
ДМРГОЛОСУВАЛИ:
«За» - одноголосно
ВИЛІПИЛИ:
Включити членів ГР ДМР до наступних комітетів ГР ДМР:
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Крупіцький В.П. - комітет ГР ДМР з питань охорони здоров’я та комітет ГР
ДМР з питань соціального захисту населення, сім’ї та дитини;
Любарський І.Є. - комітет ГР ДМР з питань екології, захисту довкілля та
сталого розвитку та комітет ГР ДМР з питань комунальної власності, земельних
відносин, архітектури, будівництва та регуляторної політики;
Терещенко О.І. - комітет ГР ДМР з питань освіти та молоді та комітет ГР
ДМР з питань спорту.
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

