
ПРОТОКОЛ
№34

засідання Правління Громадської ради при Дніпровській міській раді

05 лютого 2021 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 участив 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 Ю.О., 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 контроль виконання комітетами ГР ДМР планів роботи ГР ДМР за 

2020 рік, виконання рішень Правління ГР ДМР щодо розгляду заяв і звернень 
громадян та організацій станом на 31.12.2020р., надання пропозицій до плану 
роботи ГР ДМР на 2021 рік та про проведення загальних зборів ГР ДМР щодо 
підведення підсумків діяльності ГР ДМР у 2020 році та затвердження плану 
роботи ГР ДМР на 2021 рік.

3. Розгляд звернення голови Дніпровської міської громадської організації 
захисту тварин «Вірність» Мірошніченко М.О. щодо проведення громадської 
експертизи КП «Зооконтроль» ДМР.

4. Розгляд звернення Молодіжної ради Дніпра про включення представника 
до складу ГР ДМР.

5. Розгляд звернення Департаменту екологічної політики Дніпровської 
міської ради щодо включення представника ГР ДМР до складу міської постійно 
діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами.

6. Розгляд звернень громадян, що надійшли до Громадської ради:
- звернення від гр. Воронежського І.О. щодо сприяння у приватизації 

земельної ділянки;
- колективне звернення від гр. Проценко А.С. та інших батьків учнів щодо 

залишення на посаді директора КЗО «СЗШ №43» Редькіной О.М.
7. Розгляд посту у БасеЬоок журналіста Михайла Захарова щодо проекту 

рішення Дніпровської міської ради про ліквідацію міського шахово-шашкового 
клубу.



ГОЛОСУВАЛИ:
«За» ■■ 7 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0

УХВАЛИЛИ”
Затвердити запропонований порядок денний засідання Правління.

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» - 7 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0

УХВАЛИЛИ:
Провести засідання Правління шляхом електронних консультацій.

2. Про контроль виконання комітетами ГР ДМР планів роботи ГР ДМР 
за 2020 рік, виконання рішень Правління ГР ДМР щодо розгляду заяв і 
звернень громадян та організацій станом на 31.12.2020р., надання 
пропозицій до плану роботи ГР ДМР на 2021 рік та про проведення 
загал ьних зборів ГР ДМР щодо підведення підсумків діяльності ГР ДМР 
у 2020 році та затвердженим плану роботи ГР ДМР на 2021 рік.

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

затвердженим планом роботи ГР ДМР на 2020 рік було передбачено розгляд 
Громадською радою 40 планових питань та проведення 32 публічних заходів. У 
зв’язку з об’явленим у країні карантином частина заходів не проводилося, деякі з 
заходів проводились в он-лайн режимі. Наразі є необхідність підвести підсумки 
роботи по виконанню річного плану роботи ГР ДМР за 2020 рік.

Далі, Грищенко Г.Ф. поінформував, що протягом 2020 року було проведено 
19 засідань Правління ГР ДМР, на яких розглядались питання діяльності ГР ДМР, 
розглядались заяви та звернення громадян та організацій, що надійшли до 
Громадської ради. Відповідно до прийнятих Правлінням рішень надавались 
доручення відповідним комітетам ГР ДМР щодо розгляду вищезазначених заяв та 
звернень. Станом на 31.12.2020 на контролі виконання у комітетах ГР ДМР 
стоять 21 питання, по яким вже були отримані відповіді виконавчих органів 
Дніпровської міської ради або термін виконання яких ще не вийшов. Враховуючи



з

вищевикладене та для підготовки річного звіту про роботу ГР ДМР у 2020 році, 
необхідно отримати інформацію від комітетів ГР ДМР щодо виконання рішень 
Правління ГР ДМР з цих питань.

Також, Грищенко Г.Ф. повідомив, що відповідно п 5.11. Положення про 
Громадську раду при Дніпровській міській раді Громадська рада провадить свою 
діяльність відповідно до затвердженого річного плану, у зв’язку з чим необхідно 
отримати від комітетів ГР ДМР пропозиції до плану роботи ГР ДМР у 2021 році, 
а також провести загальні збори ГР ДМР щодо підведення підсумків діяльності 
ГР ДМР у 2020 році та затвердження плану роботи ГР ДМР на 2021 рік.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував:
- головам комітетів ГР ДМР до 15 лютого 2021 року надати звіти про 

виконання комітетами ГР ДМР планів роботи та рішень Правління ГР ДМР у 
2020 році та проекти планів роботи комітетів ГР ДМР на 2021 рік;

- провести до 25 лютого 2021 року розширене засідання Правління ГР ДМР 
із запрошенням голів комітетів ГР ДМР, на якому розглянути питання контролю 
виконання комітетами ГР ДМР планів роботи та рішень Правління ГР ДМР у 
2020 році, та щодо проектів планів роботи комітетів ГР ДМР на 2021 рік;

- провести до 11 березня 2021 року загальні збори ГР ДМР щодо підведення 
підсумків діяльності ГР ДМР у 2020 році та затвердження плану роботи ГР ДМР 
на 2021 рік

ГОЛОСУВАЛИ:
«За»- 7
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

УХВАЛИЛИ:
Головам комітетів ГР ДМР до 15 лютого 2021 року надати звіти про 

виконання комітетами ГР ДМР планів роботи та рішень Правління ГР ДМР у 
2020 році та проекти планів роботи комітетів ГР ДМР на 2021 рік.

Провести до 25 лютого 2021 року розширене засідання Правління ГР ДМР з 
запрошенням голів комітетів ГР ДМР, на якому розглянути питання контролю 
виконання комітетами ГР ДМР планів роботи та рішень Правління ГР ДМР у 
2020 році, та щодо проектів планів роботи комітетів ГР ДМР на 2021 рік.

Провести до 11 березня 2021 року загальні збори ГР ДМР щодо підведення 
підсумків діяльності ГР ДМР у 2020 році та затвердження плану роботи ГР ДМР 
на 2021 рік.

3. Розгляд звернення голови Дніпровської міської громадської 
організації захисту тварин «Вірність» Мірошніченко М.О. щодо проведення 
громадської експертизи КП «Зооконтроль» ДМР.

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

звернення від голови Дніпровської міської громадської організації захисту тварин



«Вірність» Мірошніченко М.О. щодо проведення громадської експертизи КП 
«Зооконтроль» ДТУГР.

Відповідно до п. 3.10.1. Плану роботи ГР ДМР на 2020 рік проведення 
громадської експертизи роботи КП «Зооконтроль» ДМР було заплановано 
комітетом ГР ДМР з питань екології, захисту довкілля та сталого розвитку у 2-3 
кварталі 2020 року, але не могла бути проведена у зв’язку з карантинними 
обмеженнями.

У звязку із викладеним, для належного проведення громадської експертизи, 
Мірошніченко М.О просить направити запит до Дніпровської міської ради для 
сприяння в отриманні від КП «Зооконтоль» ДМР наступної інформації та копій 
документів:

1) копію Статуту КП «Зооконтроль» ДМР;
2) відомості щодо кількості прийнятих працівників з 2017 по 2020 роки, а 

також документи які -підтверджують їх відповідність займаним посадам, а саме: 
дипломи іцодо їх освіти, свідоцтва про підвищення кваліфікації та проходження 
навчань, які необхідно проходити особам на даних посадах; довідки про 
проходження медичного та наркологічного огляду;

3) структуру КП «Зооконтоль» ДМР, посадові інструкції та правила 
внутрішнього розпорядку, положення про відділи, накази про відповідальних за 
годування та вигул тварин тощо;

4) фінансовий звіт щодо витрат КП «Зооконтроль» ДМР в якому зазначені 
витрати в тому числі, але не виключно - на бензин, дезінфікуючі засоби, корм для 
тварин, кошти які витрачаються на закупку та належне зберігання ліків та вакцин, 
наркоз, шовні матеріали, та інше медичне обладнання необхідне для виконування 
функцій із стерилізації та утримання тварин, проходження навчання тощо;

4) інформацію щодо кількості простерилізованих тварин в період 2017 -2020 
роки та суму витрат на здійснення стерилізації однієї тварини;

5) відомості щодо методик проведення операцій тваринам із стерилізації, та 
відповідність цих методик сучасним вимогам ветеринарної практики та 
гуманного ставлення до тварин

6) інформацію щодо дотримання КП «Зооконтроль» ДМР «Ветеринарно- 
санітарних вимог до утримання тварин у притулках», затверджених наказом 
Державного комітету Ветеринарної Медицини України від 15.10.2010 року 
№ 438, в тому числі, але не виключно - інформацію щодо кількості собак, які 
утримуються, кількість вольєрів та їх площа, дотримання умов щодо прибирання, 
годування, вакцинації тощо.

7) перелік дій та послуг, які проведені КП «Зооконтроль» ДМР у період з 
2017 року по теперішній час для реалізації статутних цілей, мети та завдань.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував звернутись до 
Дніпровської міської ради із запитом про надання інформації та копії документів 
для проведення громадської експертизи діяльності КП «Зооконтроль» ДМР.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 7
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
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УХВАЛИЛИ:
Звернутись до Дніпровської міської ради із запитом про надання інформації 

та копії документів для проведення громадської експертизи діяльності КП 
«Зооконтроль» ДМР.

4. Розгляд звернення Молодіжної ради Дніпра про включення
представника до складу ГР ДМР.

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

звернення від Молодіжної ради Дніпра про включення представника до складу 
ГР ДМР.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити 
розглянути це питання заступнику голови ГР ДМР Грищенку Г. Ф. та секретарю 
ГР ДМР Мальцевій О.Є.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 7
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

УХВАЛИЛИ:
Доручити заступнику голови ГР ДМР Грищенку Г. Ф. та секретарю ГР ДМР 

Мальцевій О.Є. розглянути звернення від Молодіжної ради Дніпра про 
включення представника до складу ГР ДМР.

5. Розгляд звернення Департаменту екологічної політики 
Дніпровської міської ради щодо включення представника ГР ДМР до складу 
міської постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними 
відходами.

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

звернення від Департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради 
щодо включення представника ГР ДМР до складу міської постійно діючої комісії 
з питань поводження з безхазяйними відходами.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити 
розглянути це питання комітету ГР ДМР з питань екології, захисту довкілля та 
сталого розвитку і комітету ГР ДМР з питань житлово-комунального 
господарства та благоустрою.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 7
«Проти» - 0
«Утримались» - 0



УХВАЛИЛИ:
Доручити комітету ГР ДМР з питань екології, захисту довкілля та сталого 

розвитку і комітету ГР ДМР з питань житлово-комунального господарства та 
благоустрою розглянути звернення Департаменту екологічної політики 
Дніпровської міської ради щодо включення представника ГР ДМР до складу 
міської постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами.

бо Розгляд звернень громадян, що надійшли до Громадської ради.

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

звернення від гр. Воронежського І.О. щодо сприяння у приватизації земельної 
ділянки.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 7
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

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

архітектури, будівництва та регуляторної політики ГР ДМР та комітету з питань 
транспорту і зв’язку ГР ДМР розглянути звернення гр. Воронежського І.О. щодо 
сприяння у приватизації земельної ділянки.
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СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів про надходження 

колективного звернення від гр. Проценко А.С. та інших батьків учнів щодо 
залишення на посаді директора КЗО «СЗШ №43» Редькіной О.М.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 7
«Проти» - 0
«Утримались» -0

УХВАЛИЛИ:
Доручити комітету з питань освіти та молоді ГР ДМР та комітету з питань 

комунальної власності, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
регуляторної політики ГР ДМР розглянути колективне звернення від
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гр. Проценко А.С. та інших батьків учнів щодо залишення на посаді директора 
КЗО «СЗШ №43» Редькіной О.М.

7. Розгляд посту у ГасеЬоок журналіста Михайла Захарова щодо 
проекту рішення Дніпровської міської ради про ліквідацію міського шахово- 
шашкового клубу.

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

у соціальній мережі ГасеЬоок посту журналіста Михайла Захарова щодо проекту 
рішення Дніпровської міської ради про ліквідацію міського шахово-шашкового 
клубу.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 4?
«Проти» - &
«Утримались» - -4

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

архітектури, будівництва та регуляторної політики ГР ДМР та комітету з питань 
спорту ГР ДМР розглянути питання, які висвітлені у пості на сторінці ГасеЬоок 
журналіста Михайла Захарова щодо проекту рішення Дніпровської міської ради 
про ліквідацію міського шахово-шашкового клубу.

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

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

Голова Громадської ради

Секретар Громадської ради

Г.О. КОРБАН

О. Є. МАЛЬЦЕВА


