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засідання Правління Громадської ради при Дніпровській міській раді

29 березня 2021 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.

запрошені - голови комітетів ГР ДМР: Бутко Д.О., Бабич Л.І., Сурженко Л.А., 
Жолудєв С. В., Штефан Д.Г., Гацалюк Д.І., Кравченко В.В.;

секретар ГР ДМР Мальцева О.Є.;
заступник міського голови Сидоренко О. М.;
начальник управління внутрішньої політики департаменту з питань місцевого 

самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Бандура С. В.
Відсутні з поважних причин члени Правління ГР ДМР Пінчук М.В. та 

Ростовцев О.Ю.

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 2020 рік та винесення на розгляд загальних зборів питання про 
затвердження результатів планової роботи ГР ДМР за 2020 рік.

2. Про винесення на розгляд загальних зборів ГР ДМР питання про затвердження 
Плану роботи ГР ДМР на 2021 рік.

3. Про винесення на розгляд загальних зборів ГР ДМР питання про припинення 
членства у Громадській раді Мірошніченко М. О., Амеліна С. В. та Алексєєвої І.Ю., та 
про обрання нового голови комітету ГР ДМР з питань екології, захисту довкілля та 
сталого розвитку.

4. Щодо розгляду заяв від громадських організацій ДОВП ГО «Міжнародний 
центр батьківства», ГО «Християнське товариство сприяння безпеці життєдіяльності 
«Українська армія спасіння», РО «Релігійна громада Християнської харизматичної 
церкви «Джерело життя» у місті Дніпро» та ГО «Товариство інтелектуальної 
власності» на додаткове включення інститутів громадянського суспільства до складу 
Громадської ради при Дніпровській міській раді (кооптація).

5. Про результати перевірки заяв від громадських організацій ГО «БУДЬ 
ЗЕЛЕНИМ», Дніпропетровського обласного товариства німців «Відергебурт» та ГО 
«ЕКОДНІПРО СТАНДАРТ» на додаткове включення інститутів громадянського 
суспільства до складу Громадської ради при Дніпровській міській раді (кооптація).

6. Про винесення на розгляд загальних зборів ГР ДМР питання щодо внесення 
змін до пункту 4.2 Положення про Громадську раду при Дніпровській міській раді.

7. Про винесення на розгляд загальних зборів ГР ДМР питання звернення до 
Дніпровської міської ради щодо прийняття рішення про розробку комплексної Міської 
програми соціальної реабілітації та догляду осіб вразливих категорій (нарко- та
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алкозалежних, носіїв ВІЛ та туберкульозу тощо) та людей похилого віку, які 
потребують сторонньої допомоги.

8. Розгляд звернень громадян, що надійшли до Громадської ради:
- звернення гр. Старченко С.М. з проханням надати допомогу у складній 

життєвій ситуації, яка виникла через шахрайські дії зловмисників під час купівлі- 
продажу квартири;

- звернення гр. Задерій Ю.Ю. щодо надання допомоги у вирішенні питання 
виділення у власність земельної ділянки;

- звернення гр. Самофал Г.Т. та інших мешканців буд. 110 по просп. О.Поля, 110 
щодо порушення санітарних і будівельних норм та правил пекарнею, яка розташована 
у їхньому будинку;

- звернення гр. Щербини М.В. щодо заходів протидії СОУГО.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -5
«Проти» - 0
«Утримались» -0

УХВАЛИЛИ:
Затвердити запропонований порядок денний засідання Правління.

1. Контроль виконання рішень Правління ГР ДМР та планів роботи 
комітетами ГР ДМР за 2020 рік та винесення на розгляд загальних зборів питання 
про затвердження результатів планової роботи ГР ДМР за 2020 рік.

СЛУХАЛИ:
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував головам комітетів ГР 

ДМР доповісти про стан виконання планів роботи та рішень Правління ГР ДМР за 
2020 рік.

Грищенка Г.Ф., заступника Голови ГР ДМР, голову комітету ГР ДМР з питань 
комунальної власності, земельних відносин, архітектури, будівництва та регуляторної 
політики, який поінформував, що всіма комітетами ГР ДМР підготовлено письмові 
звіти щодо виконання рішень Правління ГР ДМР та планів роботи комітетами ГР ДМР 
за 2020 рік, які зведені у загальну таблицю та надіслані всім членам Правління ГР ДМР 
для ознайомлення. Така інформація також надана відсутніми на сьогоднішньому 
засіданні з поважних причин головою комітету ГР ДМР з питань освіти та молоді 
Пінчук М.В. та голову комітету ГР ДМР з питань культури, культурної спадщини, 
національно-патріотичного виховання та релігії Ростовцевим О.Ю. (додається).

Далі Грищенко Г.Ф. надав інформацію щодо результатів роботи комітету ГР ДМР 
з питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
регуляторної політики за 2020 рік (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 2020 рік.(додається),

Волкова О.В. також зупинилась на проблемних питаннях щодо облаштування 
зупиночних комплексів міського транспорту для людей з особливими потребами, 
зокрема, неможливістю видалення дерев, які там знаходяться, та розташування 
зупинок міського транспорту на земельних ділянках приватної власності.

Корбан Г.О., голова Громадської ради, запропонував голові комітету ГР ДМР з 
питань житлово-комунального господарства та благоустрою Волковій О.В. надати 
більш детальну інформацію з цього питання у робочому порядку для подальшого



аналізу та опрацювання шляхів його вирішення.
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 2020 рік (додається).

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 2020 рік (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 звернула увагу присутніх на поширення у соціальних мережах 
ініціативною групою мешканців Самарського району міста інформації щодо 
проблемних питань об’єднання лікарен міста. У зв’язку з цим комітетом проводяться 
зустрічі з представниками ініціативної групи та Департаменту охорони здоров'я 
Дніпровської міської ради з метою роз’яснення ситуації, що склалась.

Сурженко Д. 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 було 
зосереджено увагу на двох пріоритетних напрямках роботи: соціальна адаптація 
особливих дітей в загальноосвітніх та мистецьких школах міста та вирішення 
проблемних питань щодо стану справ з домашнім насильством у місті Дніпрі, які 
загострились під час карантину. До цієї роботи долучились також комітет ГР ДМР з 
питань освіти та молоді та комітет ГР ДМР з питань охорони здоров'я. Наразі 
опрацьовується питання щодо створення у нашому місті відділу раннього втручання 
для особливих дітей, оскільки зараз виявлення та діагностування таких дітей 
проводиться тільки з 6-7-ми річного віку. Можливо відкрити таке відділення при 
дитячому будинку «Довіра».

Корбан Г’.О., голова Громадської ради, запропонував комітету опрацювати 
питання сприяння відкриттю та ефективному функціонуванню відділення раннього 
втручання при дитячому будинку «Довіра» разом з Департаментом соціальної політики 
Дніпровської міської ради.

Бабич Л.І., звернула увагу на необхідність створення у місті Дніпрі «кризової 
кімнати», «програми роботи з насильником» тощо у зв’язку з погіршенням ситуації 
щодо домашнього насильства.

Богачева Л.В., наголосила на необхідності утворення ІРЦ в кожному районі міста, 
оскільки зараз такий заклад функціонує лише у Новокодацькому районі.

Грищенко Г.Ф. запропонував голові комітету ГР ДМР з питань соціального 
захисту населення, сім’ї та дитини Сурженко Л.А. додатково включити ці питання до 
плану роботи на 2021 рік.

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 2020 рік (додається).

Жолудєв С.В. поінформував про те, що комітетом у 2020 році виконана 
відповідна робота з підготовки проведення громадських експертиз стану критичної 
інфраструктури міста та взаємодії ОМС з постачальниками-монополістами ЖКГ1 у 
питаннях формування тарифів та відповідності послуг по збору інформації, аде через 
карантинні обмеження роботи не були завершені. Тому проведення зазначених 
громадських експертиз перенесено у план роботи комітету на 2021 рік.

Штефана Д.Г., голову комітету ГР ДМР з питань спорту, який надав інформацію



4

щодо стану виконання комітетом рішень Правління ГР ДМР та планів роботи ГР ДМР
за 2020 рік (додається).

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 2020 рік (додається).

Кравченка В.В., голову комітету ГР ДМР з питань взаємодії з правоохоронними 
органами, який надав інформацію щодо стану виконання комітетом рішень Правління 
ГР ДМР та планів роботи ГР ДМР за 2020 рік (додається).

Корбана Г,О., Толову Громадської ради, який запропонував затвердити звіти про 
виконання рішень Правління ГР ДМР та планів роботи комітетами ГР ДМР за 2020 рік 
та винести на розгляд загальних зборів питання про затвердження результатів планової 
роботи ГР ДМР за 2020 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

УХВАЛИЛИ:
Затвердити звіти про виконання рішень Правління ГР ДМР та планів роботи 

комітетами ГР ДМР за 2020 рік та винести на розгляд загальних зборів питання про 
затвердження результатів планової роботи ГР ДМР за 2020 рік.

Відповідальний - Грищенко Г.Ф., заступник голови Громадської ради

2. Про винесення на розгляд загальних зборів ГР ДМР питання про 
затвердження Плану роботи ГР ДМР на 2021 рік.

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

отриманих від голів комітетів ГР ДМР пропозицій розроблено проект плану роботи І Р 
ДМР на 2021 рік, який передбачає проведення засідань Громадської ради з розгляду 
перспективних питань, проведення громадської експертизи діяльності Дніпровської 
міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств, публічні заходи 
Громадської ради, забезпечення висвітлення діяльності Громадської ради та інше 
(додається).

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував членам правління ГР 
ДМР прийняти рішення про винесення на розгляд загальних зборів ГР ДМР питання 
про затвердження Плану роботи ГР ДМР на 2021 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За»- 5
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

УХВАЛИЛИ:
Винести на розгляд загальних зборів ГР ДМР питання про затвердження Плану 

роботи ГР ДМР на 2021 рік (додається).



3. Про винесення на розгляд загальних зборів ГР ДМР питання про 
припинення членства у Громадській раді Мірошніченко М. О., Амеліна С. В„ та 
Алексєєвої І.Ю., та про обрання нового голови комітету ГР ДМР з питань 
екології, захисту довкілля та сталого розвитку.

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

Громадської ради Мірошніченко Маріанна Олександрівна, голова правління 
Дніпровської міської громадської організації захисту тварин «Вірність», та Амелін 
Сергій Володимирович, директор благодійної організацій «Благодійний фонд 
«Об’єднані заради миру», обрані депутатами Дніпропетровської обласної ради VIII 
скликання.

Відповідно до п. 4.1 Положення про Громадську раду при Дніпровській міській 
раді членство в Громадській раді припиняється за поданням Правління Громадської 
ради на підставі рішення Громадської ради у разі обрання члена Громадської ради 
народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади 
Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування. Тому необхідно 
прийняти рішення відповідно до вимог діючого Положення про ГР ДМР.

Бабич Л.І., голову комітету ГР ДМР з питань охорони здоров'я, яка 
поінформувала про те, що 13 лютого цього року ми дізнались про трагічну новину - 
пішла з життя член ГР ДМР, голова Міської організації профспілки працівників 
охорони здоров’я Алексеева Ірина Юріївна.

Відповідно до п. 4.1 Положення про Громадську раду при Дніпровській міській 
раді членство в Громадській раді припиняється за поданням правління Громадської 
ради на підставі рішення Громадської ради у разі смерті члена Громадської ради. Тому 
необхідно прийняти рішення відповідно до вимог діючого Положення про ГР ДМР.

Грищенка Г.Ф., заступника голови ГР ДМР, який зазначив, що у зв’язку з 
припиненням членства у Громадській раді Мірошніченко М. О., також необхідно 
обрати нового голову комітету ГР ДМР з питань екології, захисту довкілля та сталого 
розвитку.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував членам правління ГР 
ДМР прийняти рішення про винесення на розгляд загальних зборів ГР ДМР таких 
питань:

1) про припинення членства у Громадській раді Мірошніченко Маріанни 
Олександрівни, Амеліна Сергія Володимировича, у зв’язку з їх обранням 
депутатами Дніпропетровської обласної ради VIII скликання, та Алексєєвої 
Ірини Юріївни, у зв’язку із смертю;

2) про обрання нового голови комітету ГР ДМР з питань екології, захисту 
довкілля та сталого розвитку.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

УХВАЛИЛИ:
Винести на розгляд загальних зборів ГР ДМР питання:
1) про припинення членства у Громадській раді Мірошніченко Маріанни 

Олександрівни, Амеліна Сергія Володимировича, у зв’язку з їх обранням депутатами



6

Дніпропетровської обласної ради VIII скликання, та Алексєєвої Ірини Юріївни, у 
зв’язку із смертю;

2) про обрання нового голови комітету ГР ДМР з питань екології, захисту 
довкілля та сталого розвитку.

4. Щодо розгляду заяв від громадських організацій ДОВП ГО «Міжнародний 
центр батьківства», ГО «Християнське товариство сприяння безпеці 
життєдіяльності «Українська армія спасіння», РО «Релігійна громада 
Християнської харизматичної церкви «Джерело життя» у місті Дніпро» та ГО 
«Товариство інтелектуальної власності» 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 до Громадської 

ради при Дніпровській міській раді надійшли заяви та документи на кооптацію до ГР 
ДМР від громадських організацій ДОВП ГО «Міжнародний центр батьківства», ГО 
«Християнське товариство сприяння безпеці життєдіяльності «Українська армія 
спасіння», РО «Релігійна громада Християнської харизматичної церкви «Джерело 
життя» у місті Дніпро» та ГО «Товариство інтелектуальної власності».

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити 
Мрьцевій О.Є. та Грищенку Г. Ф. провести перевірку документів, які надійшли від 
зазначених громадських організацій на кооптацію до Громадської рари при 
Дніпровській міській раді

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

УХВАЛИЛИ:
Доручити Мальцевій О.Є. та Грищенку Г. Ф. провести перевірку документів, які 

надійшли від громадських організацій ДОВП ГО «Міжнародний центр батьківства», 
ГС| «Християнське товариство сприяння безпеці життєдіяльності «Українська армія 
спасіння», РО «Релігійна громада Християнської харизматичної церкви «Джерело 
життя» у місті Дніпро» та ГО «Товариство інтелектуальної власності» на кооптацію до 
ГР, ДМР відповідно до вимог Положення Громадської ради при Дніпровській міській 
раді.

5. Про результати перевірки заяв від громадських організацій ГО к<БУДЬ 
ЗЕЛЕНИМ», Дніпропетровського обласного товариства німців «Відергебург» та 
ГСІ «ЕКОДНІПРО СТАНДАРТ» 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 

рішень Правління ГР ДМР від 01.04.2020р., протокол № 19 та від 21.09.2020р. 
протокол № 30, було проведено перевірку документів, які надійшли від громадських
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організацій ГО «БУДЬ ЗЕЛЕНИМ», Дніпропетровського обласного товариства німців 
«Відергебурт» та ГО «ЕКОДНІПРО СТАНДАРТ» для кооптації до Громадської ради 
при Дніпровській міській раді. Надані громадськими організаціями ГО «БУДЬ 

ЛЕНИМ» та Дніпропетровського обласного товариства німців «Відергебурт» 
зкументи відповідають вимогам Положення про Громадську раду при Дніпровській 

міській раді.
Надані громадською організацією ГО «ЕКОДНІПРО СТАНДАРТ» документи не 

дповідають вимогам Положення про Громадську раду при Дніпровській міській раді 
исновок додається).

Відповідно до п. 3.3. Положення про Громадську раду за результатами перевірки 
документів, поданих інститутами громадянського суспільства на відповідність 
установлених Положенням вимог правління Громадської ради 1 раз в 6 місяців складає 
список кандидатів до складу Громадської ради, які можуть бути кооптовані до складу 
Громадської ради, та список представників інститутів громадянського суспільства. 

:им відмовлено у кооптації до Громадської ради, із зазначенням підстав для відмови. 
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував винести на розгляд 

загальних зборів питання щодо додаткового включення інститутів громадянського 
спільства ГО «БУДЬ ЗЕЛЕНИМ» та Дніпропетровського обласного товариства 

німців «Відергебурт» до складу Громадської ради при Дніпровській міській раді.
ГО «ЕКОДНІПРО СТАНДАРТ» відмовити у кооптації до складу Громадської 

ради при Дніпровській міській раді та запропонувати надати необхідну інформацію для 
подання повторної заяви для кооптації до Громадської ради при Дніпровській міській 
РДДІ.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0
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УХВАЛИЛИ:
Винести на розгляд загальних зборів питання щодо додаткового включення 

статутів громадянського суспільства ГО «БУДЬ ЗЕЛЕНИМ» та Дніпропетровського 
ласного товариства німців «Відергебурт» до складу Громадської ради при 
іпровській міській раді .

ГО «ЕКОДНІПРО СТАНДАРТ» відмовити у кооптації до складу Громадської 
ди при Дніпровській міській раді та запропонувати надати необхідну інформацію для 
дання повторної заяви для кооптації до Громадської ради при Дніпровській міській

раді.
Доручити секретарю ГР ДМР Мальцевій О.Є. розмістити на сайті (сторінці) 

омадської ради при Дніпровській міській раді передбачену Положенням інформацію 
одо додаткового включення інститутів громадянського суспільства ГО «БУДЬ 

ЕЛЕНИМ» та Дніпропетровського обласного товариства німців «Відергебурт» до 
іщаду Громадської ради при Дніпровській міській раді та про відмову у кооптації до 
ладу Громадської ради при Дніпровській міській раді ГО «ЕКОДНІПРО 
ТАНДАРТ», а також повідомити ГО «ЕКОДНІПРО СТАНДАРТ» про можливість 

надати необхідну інформацію для подання повторної заяви для кооптації до 
Громадської ради при Дніпровській міській раді.
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6. Про винесення на розгляд загальних зборів ГР ДМР питання щодо 
внесення змін до пункту 4.2 Положення про Громадську раду при Дніпровській 
міській раді

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

п. 4.2 Положення про Громадську раду при Дніпровській міській раді, затвердженого 
рішенням Дніпровської міської ради від 24.07.2019р. №94/47, у разі припинення 
членства у Громадській раді інститут громадянського суспільства, який його делегував, 
втрачає право на подання іншої кандидатури до Громадської ради у поточній каденції. 
У діючій редакції Положення така норма діє для всіх інститутів громадянського 
суспільства, незалежно від того, з яких підстав припиняється членство у Громадській 
раді. Такі обмеження є дискримінаційними по відношенню до представників інститутів 
громадянського суспільства, які займають активну громадянську позицію та бажають 
брати участь у роботі Громадської ради. Тому пропонується внести зміни до п. 4.2 
Положення, виклавши абзац 6 у наступній редакції: «У разі припинення членства у 
Громадській раді інститут громадянського суспільства, який його делегував, втрачає 
право на подання іншої кандидатури до Громадської ради у поточній каденції, крім 
випадків, коли членство у Громадській раді припиняється у разі:

- подання членом Громадської ради відповідної заяви;
- надходження письмового повідомлення керівника інститутів громадянського 

суспільства про відкликання свого делегованого представника та припинення його 
членства у Громадській раді;

- неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за 
станом здоров’я, визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним;

- обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду 
в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого 
самоврядування;

- смерті члена Громадської ради.»
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував членам правління ГР 

ДМР прийняти рішення про винесення на розгляд загальних зборів ГР ДМР питання 
щодо внесення змін до пункту 4.2 Положення про Громадську раду при Дніпровській 
міській раді у запропонованій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0

УХВАЛИЛИ:
Винести на розгляд загальних зборів ГР ДМР питання щодо внесення змін до 

пункту 4.2 Положення про Громадську раду при Дніпровській міській раді 
(додаються).
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7. Про винесення на розгляд загальних зборів ГР ДМР питання звернення до 
Дніпровської міської ради щодо прийняття рішення про розробку Міської 
програми соціальної реабілітації та догляду осіб вразливих категорій (нарко- та 
алкозалежних, колишніх в’язнів тощо) та людей похилого віку, які потребують 
сторонньої допомоги.

СЛУХАЛИ:
Сурженко Л.А., голову комітету ГР ДМР з питань соціального захисту населення, 

сім’ї та дитини, яка поінформувала, що на засіданні комітету соціального захисту 
населення, сім’ї та дитини 16 лютого 2021 року, протокол №7, було розглянуто 
питання «Про результати перевірки закладів приватних форм власності, де надаються 
соціальні послуги людям, які опинилися в складних життєвих обставинах». За 
результатами розгляду, комітетом було прийняте рішення про необхідність звернення 
Громадської ради до Дніпровської міської ради з пропозицією розробки комплексної 
Міської програми соціальної реабілітації та догляду осіб вразливих категорій (нарко
та алкозалежних, колишніх в’язнів тощо) та людей похилого віку, які потребують 
сторонньої допомоги.

З метою підготовки до розробки такої програми необхідно отримати додаткову 
інформацію від Департаменту активів Дніпровської міської ради, Департаменту 
охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради, ГУ Держпродспоживслужби в 
Дніпропетровській області, ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, ГУ НГІ в 
Дніпропетровській області та інших державних органів та органів місцевого 
самоврядування.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував винести на розгляд 
загальних зборів ГР ДМР питання звернення до Дніпровської міської ради щодо 
прийняття рішення про розробку комплексної Міської програми соціальної реабілітації 
та догляду осіб вразливих категорій (нарко- та алкозалежних, колишніх в’язнів тощо) 
та людей похилого віку, які потребують сторонньої допомоги.

З метою підготовки до розробки такої програми звернутись з відповідними 
запитами на отримання інформації від Департаменту активів Дніпровської міської 
ради, Департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради, ГУ 
Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, ГУ ДСНС України у 
Дніпропетровській області, ГУ НП в Дніпропетровській області та інших державних 
органів та органів місцевого самоврядування.

Доручити здійснити необхідні заходи щодо підготовки програми (підготовка 
запитів, розробка та орієнтовне бюджетування заходів програми відповідно до чинного 
законодавства, створення робочої групи тощо) голові комітету ГР ДМР з питань 
соціального захисту населення, сім’ї та дитини Сурженко Л.А., голові комітету ГР 
ДМР з питань житлово-комунального господарства та благоустрою Волковій О.В., 
голові комітету ГР ДМР з питань охорони здоров’я Бабич Л.І.

Координацію діяльності міжкомітетської робочої групи ГР ДМР з підготовки 
програми та узгодження пропонуємих заходів з відповідними виконавчими органами 
Дніпровської міської ради та з іншими державними органами, та органами місцевого 
самоврядування покласти на заступника Голови ГР ДМР Грищенка Г. Ф.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
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УХВАЛИЛИ:
Винести на розгляд загальних зборів ГР ДМР питання звернення до Дніпровської 

міської ради щодо прийняття рішення про розробку комплексної Міської програми 
соціальної реабілітації та догляду осіб вразливих категорій (нарко- та алкозалежних. 
колишніх в’язнів тощо) та людей похилого віку, які потребують сторонньої допомоги. 
З метою підготовки до розробки такої програми звернутись з відповідними запитами 
на отримання інформації від Департаменту активів Дніпровської міської ради. 
Департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради. ГУ 
Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, ГУ ДСНС України у 
Дніпропетровській області, ГУ НП в Дніпропетровській області.

Доручити здійснити необхідні заходи щодо підготовки програми (підготовка 
запитів, розробка та орієнтовне бюджетування заходів програми відповідно до чинного 
законодавства, створення робочої групи тощо) голові комітету ГР ДМР з питань 
соціального захисту населення, сім’ї та дитини Сурженко Л.А., голові комітету ГР 
ДМР з питань житлово-комунального господарства та благоустрою Волковій О.В., 
голові комітету ГР ДМР з питань охорони здоров’я Бабич Л.І.

Координацію діяльності міжкомітетської робочої групи ГР ДМР з підготовки 
програми та узгодження пропонуємих заходів з відповідними виконавчими органами 
Дніпровської міської ради та з іншими державними органами, та органами місцевого 
самоврядування покласти на заступника Голови ГР ДМР Грищенка Г. Ф.

8. Розгляд звернень громадян, що надійшли до Громадської ради

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

звернення від гр. Старченко С.М. з проханням надати допомогу у складній життєвій 
ситуації, яка виникла через шахрайські дії зловмисників під час купівлі-продажу 
квартири.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити розглянути 
це звернення комітету з питань взаємодії з правоохоронними органами ГР ДМР та 
спікеру ГР ДМР Слуцьковській Д.М.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

УХВАЛИЛИ:
Доручити комітету з питань взаємодії з правоохоронними органами ГР ДМР та 

спікеру ГР ДМР Слуцьковській Д.М. розглянути звернення гр. Старченко С.М. з 
проханням надати допомогу у складній життєвій ситуації, яка виникла через 
шахрайські дії зловмисників під час купівлі-продажу квартири.

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

звернення від гр. Задерій Ю.Ю. щодо надання допомоги у вирішенні питання 
виділення у власність земельної ділянки.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5
«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. Задерій Ю.Ю. щодо надання допомоги у вирішенні 
питання виділення у власність земельної ділянки.

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

звернення гр. Самофал Г.Т. та інших мешканців буд. ПО по просп. О.Поля щодо 
порушення санітарних і будівельних норм та правил пекарнею, яка розташована у їхньому 
будинку.

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, комітету з питань торгівлі і реклами ГР ДМР, 
комітету з питань взаємодії з правоохоронними органами ГР ДМР та спікеру ГР ДМР 
Слуцьковській Д.М.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

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

будівництва та регуляторної політики ГР ДМР, комітету з питань торгівлі і реклами ГР 
ДМР, комітету з питань взаємодії з правоохоронними органами ГР ДМР та спікеру ГР 
ДМР Слуцьковській Д.М. розглянути звернення гр. Самофал Г.Т. та, інших мешканців буд. 
110 по просп. О.Поля щодо порушення санітарних і будівельних норм та правил пекарнею, 
яка розташована у їхньому будинку.

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

звернення гр. Щербини М.В. щодо заходів протидії СОУГО.
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити розглянути це 

питання комітету з питань охорони здоров’я ГР ДМР, комітету з питань взаємодії з 
правоохоронними органами ГР ДМР, комітету з питань торгівлі та реклами ГР ДМР та 
спікеру ГР ДМР Слуцьковській Д.М.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
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УХВАЛИЛИ:
Доручити комітету з питань охорони здоров’я ГР ДМР, комітету з питань 

взаємодії з правоохоронними органами ГР ДМР, комітету з питань торгівлі та реклами 
ГР ДМР та спікеру ГР ДМР Слуцьковській Д.М. розглянути звернення 
гр. Щербини М.В. щодо заходів протидії СОУГО.

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


