ПРОТОКОЛ
№ 36
засідання Правлінни Громадської ради при Дніпровській міській раді
«

» квітня 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 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., 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 перелік необхідної інформації та копій документів, та утворення ро бочої
групи для проведення громадської експертизи діяльності Департаменту парків та
рекреації ДМР, КП «Дирекція територій і об’єктів рекреації» ДМР, КП «Міські
причали» ДМР, Інспекція з питань благоустрою ДМР, КП «Благоустрій міста» ДМР,
КП «Управління контролю за благоустроєм міста» ДМР, КП «Транспортна
КП
інфраструктура
міста»
ДМР,
КП
«Дніпротранскомплекс»
ДМР,
«Дніпродорсервіс» ДМР.
3. Щодо пропозиції члена ГР ДМР Богданова М.Ю. про винесення на розгляд
загальних зборів ГР ДМР наступних питань:
- про розгляд та затвердження ГР рішення правління ГР від 05.02.2021р. № .
про проведення громадської експертизи;
- про скасування рішення правління ГР від 05.02.2021р. №5 про включення
представника ГР до складу комісії з питань поводження з безхазяйними відходами;
- інформація про неналежне ведення діловодства ГР;
- про діяльність Голови та Правління ГР з перевищенням повноважень.
4. Розгляд звернень громадян та організацій, що надійшли до Громадської
ради:
- звернення гр. Шабанової Н.М. з проханням надати допомогу у Пересе,ленн
до іншої квартири;
- колективне звернення гр. Носатенко П.М. та інших мешканців будинку по
пр. Слобожанськй, 65 щодо проведення капітального ремонту з утеплення фасаду
будинку:
- колективне звернення гр. Брасловець О.В. та інших мешканців Чечелівс ького
району міста щодо ремонту пам’ятника академіку Янгелю та благоустрою території;
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- звернення ГО «Енергія спорту» та інших громадських організацій, які
займаються розвитком і популярізацією спорту у м.Дніпрі, щодо проблемних питань
діяльності під час карантину.
5. Розгляд звернення Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради щодо делегування представників ГР ДМР для участі у конкурсі
бюджету участі до складу експертної комісії з бюджету участі у м. Дніпрі.
6. Щодо розгляду заяви від громадської організації ГО «Щасливий діабет» на
додаткове включення інституту громадянського суспільства до складу Громадської
ради при Дніпровській міській раді (кооптація).
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 6
«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» - 6
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
УХВАЛИЛИ:
Провести засідання Правління шляхом електронних консультацій.

2.
Про перелік необхідної інформації та копій документів, утворення
робочої групи для проведення громадської експертизи діяльності Департаменту
парків та рекреації ДМР, КП «Дирекція територій і об’єктів рекреації» ДМР,
КП «Міські причали» ДМР, Інспекція з питань благоустрою ДМР, КГІ
«Благоустрій міста» ДМР, КП «Управління контролю за благоустроєм міста»
ДМР,
КП
«Транспортна
інфраструктура
міста»
ДМР,
КП
«Дніпротранскомплекс» ДМР, КП «Дніпродорсервіс» ДМР
СЛУХАЛИ:
Грищенка Г.Ф., заступника голови ГР ДМР, який поінформував, що рішенням
загальних зборів ГР ДМР від 31 березня 2021р., протокол №16, правлінню І Р ДМР
доручено визначити коло питань (перелік необхідної інформації та копій
документів) та створити робочу групу для проведення громадської експертизи
діяльності Департаменту парків та рекреації ДМР, КП «Дирекція територій і об’єктів
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рекреації» ДМР, КП «Міські причали» ДМР, Інспекція з питань благоустрою ДМР,
КП «Благоустрій міста» ДМР, КП «Управління контролю за благоустроєм міста»
ДМР, КП «Транспортна інфраструктура міста» ДМР, КП «Дніпротранскомплекс»
ДМР, КП «Дніпродорсервіс» ДМР.
Для належного проведення громадської експертизи, Громадській раді при
Дніпровській міській раді необхідно отримати від Департаменту парків та рекреації
ДМР, КП «Дирекція територій і об’єктів рекреації» ДМР, КП «Міські причали»
ДМР, Інспекції з питань благоустрою ДМР, КП «Благоустрій міста» ДМР, КП
«Управління контролю за благоустроєм міста» ДМР, КП «Транспортна
інфраструктура
міста»
ДМР,
КП
«Дніпротранскомплекс»
ДМР,
КІТ
«Дніпродорсервіс» ДМР наступну інформацію та копії документів:
1) копії Статутів;
2) відомості щодо кількості прийнятих працівників з 2017 по 2020 роки, а також
документи які підтверджують їх відповідність займаним посадам, а саме: дипломи
щодо їх освіти, свідоцтва про підвищення кваліфікації та проходження навчань, які
необхідно проходити особам на даних посадах;
3) структуру, посадові інструкції та правила внутрішнього розпорядку,
положення про відціли/структурні підрозділи тощо;
4) фінансові плани та фінансові звіти з 2017 по 2021 рік, перелік дій та послуг,
які проведені та/або надані у період з 2017 року по теперішній час для реалізації
статутних цілей, мети та завдань;
5) інформацію про заходи, які були здійсненні щодо створення умов для
якісного короткочасного відпочинку населення, а також охорони існуючих та
створення нових зелених зон вздовж прибережної смуги берегів р. Дніпро з 2017 по
2021 рік, та які заходи заплановані у 2021 році.
6) інформацію про заходи, які були здійсненні щодо озеленення, створенню
малих архітектурних форм, паркінгів, автостоянок, причалів та інших
інфраструктурних об’єктів на території пішохідної частини набережної, яка
знаходиться в прибережній смузі р. Дніпро з 2017 по 2021 рік, та які заходи
заплановані у 2021 році;
7) інформацію про результати інвентаризації об’єктів благоустрою уздовж
прибережної смуги р. Дніпро та повну інформацію про ці інвентаризовані об’єкти;
8) інформацію про всі об’єкти благоустрою, які розташовані уздовж
прибережної смуги м. Дніпро та копії договорів, які були укладені з власниками
об’єктів благоустрою, що знаходяться вздовж прибережної смуги берегів р. Дніпро.
Зважаючи на значний об’єм, комплексність та багатогранність питань, для
проведення громадської експертизи необхідно створити робочу групу із залученням
представників різних комітетів ГР ДМР.
Відповідно до отриманих від членів ГР ДМР пропозицій пропонується
включити до складу робочої групи Богданова М.Ю., Будка Д.О., Волкову О.В.,
Грищенка Г.Ф., Терещенка О.І., Любарського І. Є., Тютюнника В.О.
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував членам правління
ГР ДМР прийняти рішення про створення робочої групи для проведення
вищезазначених громадських експертиз у вищезазначеному складі, а координацію
роботи робочої групи ГР ДМР покласти на заступника голови ГР ДМР
Грищенка Г.Ф. Звернутись до Дніпровської міської ради із запитами щодо
зазначених питань.
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ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 6
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
УХВАЛИЛИ:
Створити робочу групу для проведення громадської експертизи діяльності
Департаменту парків та рекреації ДМР, КП «Дирекція територій і об’єктів рекреації»
ДМР, КП «Міські причали» ДМР, Інспекція з питань благоустрою ДМР, КП
«Благоустрій міста» ДМР, КП «Управління контролю за благоустроєм міста» ДМР,
КП «Транспортна інфраструктура міста» ДМР, КП «Дніпротранскомплекс» ДМР,
КП «Дніпродорсервіс» ДМР у складі: Богданова М.Ю., Будка Д.О., Волкової О.В.,
Грищенка Г.Ф., Терещенка О.І., Любарського І. Є., Тютюнника В.О.
Затвердити перелік необхідної інформації та копій документів для проведення
громадської експертизи діяльності Департаменту парків та рекреації ДМР, КП
«Дирекція територій і об’єктів рекреації» ДМР, КП «Міські причали» ДМР,
Інспекції з питань благоустрою ДМР, КГІ «Благоустрій міста» ДМР, КГІ
«Управління контролю за благоустроєм міста» ДМР, КП «Транспортна
інфраструктура
міста»
ДМР,
КП
«Дніпротранскомплекс»
ДМР,
КП
«Дніпродорсервіс» ДМР з зазначених питань.
Координацію роботи робочої групи ГР ДМР покласти на заступника голови ГР
ДМР ГрищенкаГ.Ф.

3.
Щодо пропозиції члена ГР ДМР Богданова М.Ю. про винесення на
розгляд загальних зборів ГР ДМР наступних питань:
- про розгляд та затвердження ГР рішення правління ГР від 05.02.2021р.
№3 про проведення громадської експертизи;
- про скасування рішення правління ГР від 05.02.2021р. №5 про
включення представника ГР до складу комісії з питань поводження з
безхазяйними відходами;
- інформація про неналежне ведення діловодства ГР;
- про діяльність Голови та Правління ГР з перевищенням повноважень.
СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів, що 31.03.2021р. під
час проведення засідання загальних зборів ГР ДМР та обговорення порядку денного,
член ГР ДМР Богданов М.Ю. запропонував включити до порядку денного загальних
зборів наступні питання:
- про розгляд та затвердження ГР рішення правління ГР від 05.02.2021р. №3
про проведення громадської експертизи;
- про скасування рішення правління ГР від 05.02.2021р. №5 про включення
представника ГР до складу комісії з питань поводження з безхазяйними відходами;
- інформація про неналежне ведення діловодства ГР;
- про діяльність Голови та Правління ГР з перевищенням повноважень.
Пропозиція Богданова М.Ю. була поставлена на голосування, але не була
підтримана присутніми на засіданні членами ГР ДМР. Богданову М.Ю. було
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запропоновано, у разі актуальності, винести дане питання на розгляд Правління ГР
ДМР для прийняття рішення відповідно до Регламенту ГР ДМР.
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити члену ГР
ДМР Богданову М.Ю. підготувати необхідну письмову інформацію щодо питань, які
він пропонує включити до порядку денного загальних зборів ГР ДМР для розгляду
на засіданні Правління ГР ДМР відповідно до Регламенту ГР ДМР через
обговорення та протокольне рішення комітету ГР ДМР, де він працює.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За»- 6
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
УХВАЛИЛИ:
Доручити члену ГР ДМР Богданову М.Ю. підготувати необхідну письмову
інформацію щодо питань, які він пропонує включити до порядку денного загальних
зборів ГР ДМР для розгляду на засіданні Правління ГР ДМР відповідно до
Регламенту ГР ДМР через обговорення та протокольне рішення комітету ГР ДМР, де
він працює.

4.

Розгляд звернень громадян та організацій, що надійшли до Громадської
ради

СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів про надходження
звернення від гр. Шабанової Н.М. з проханням надати допомогу у переселенні до
іншої квартири.
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити
розглянути це звернення комітету з питань житлово-комунального господарства та
благоустрою ГР ДМР та комітету з питань комунальної власності, земельних
відносин, архітектури, будівництва та регуляторної політики ГР ДМР.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 6
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
УХВАЛИЛИ:
Доручити комітету з питань житлово-комунального господарства та
благоустрою ГР ДМР та комітету з питань комунальної власності, земельних
відносин, архітектури, будівництва та регуляторної політики ГР ДМР розглянути
звернення гр. Шабанової Н.М. з проханням надати допомогу у переселенні до іншої
квартири.

СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів про надходження
колективного звернення від гр. Носатенко П.М. та інших мешканців будинку по гір.

Слобожанській, 65 щодо проведення капітального ремонту з утеплення фасаду
будинку.
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити
розглянути це питання комітету з питань житлово-комунального господарства та
благоустрою ГР ДМР.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 6
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
УХВАЛИЛИ:
Доручити комітету з питань житлово-комунального господарства та
благоустрою ГР ДМР розглянути колективне звернення гр. Носатенко П.М. та інших
мешканців будинку по пр. Слобожанськй, 65 щодо проведення капітального ремонту
з утеплення фасаду будинку.

СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів про надходження
колективного звернення від гр. Брасловець О.В. та інших мешканців Чечелівського
району міста щодо ремонту пам’ятника академіку Янгелю та благоустрою прилеглої
території.
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити
розглянути це питання комітету з питань житлово-комунального господарства та
благоустрою ГР ДМР.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 6
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
УХВАЛИЛИ:
Доручити комітету з питань житлово-комунального господарства та
благоустрою ГР ДМР розглянути колективне звернення гр. Брасловець О.В. та
інших мешканців Чечелівського району міста щодо ремонту пам’ятника академіку
Янгелю та благоустрою прилеглої території.

СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів про надходження
звернення від ГО «Енергія спорту» та інших громадських організацій, які
займаються розвитком і популярізацією спорту у м. Дніпрі, щодо проблемних
питань діяльності під час карантину.
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити
розглянути це звернення комітету з питань спорту ГР ДМР та комітету з питань
комунальної власності, земельних відносин, архітектури, будівництва та
регуляторної політики ГР ДМР.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 6
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
УХВАЛИЛИ:
Доручити комітету з питань спорту ГР ДМР та комітету з питань комунальної
власності, земельних відносин, архітектури, будівництва та регуляторної політики
ГР ДМР розглянути звернення ГО «Енергія спорту» та інших громадських
організацій, які займаються розвитком і популярізацією спорту у м. Дніпрі, щодо
проблемних питань діяльності під час карантину.

5. Розгляд звернення Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради щодо делегування представників ГР ДМР для участі у конкурсі
бюджету участі до складу експертної комісії з бюджету участі у м. Дніпрі
СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів про надходження
звернення від Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради щодо
делегування представників ГР ДМР для участі у конкурсі бюджету участі до складу
експертної комісії з бюджету участі у м. Дніпрі.
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував делегувати
Грищенка Геннадія Федоровича, голову комітету з питань комунальної власності,
земельних відносин, архітектури, будівництва та регуляторної політики ГР ДМ, та
Терещенко Олега Івановича, члена ГР ДМР, для участі у конкурсі бюджету участі до
складу експертної комісії з бюджету участі у м. Дніпрі.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За»- 6
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
УХВАЛИЛИ:
Делегувати Грищенка Геннадія Федоровича, голову комітету з питань
комунальної власності, земельних відносин, архітектури, будівництва та
регуляторної політики ГР ДМ, та Терещенко Олега Івановича, члена ГР ДМР, для
участі у конкурсі бюджету участі до складу експертної комісії з бюджету участі у м.
Дніпрі.

6.
Щодо розгляду заяви від громадської організації ГО «Щасливий
діабет» на додаткове включення інституту 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 громадської організації ГО «Щасливий діабет»

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити
Мальцевій О.Є. та Грищенку Г. Ф. провести перевірку документів, які надійшли від
громадської організації ГО «Щасливий діабет» на кооптацію до Громадської ради
при Дніпровській міській раді
' ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 6
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
УХВАЛИЛИ:
Доручити Мальцевій О.Є. та Грищенку Г. Ф. провести перевірку документів,
які надійшли від громадської організації ГО «Щасливий діабет» на кооптацію до
Громадської ради при Дніпровській міській раді відповідно до вимог Положення
Громадської ради при Дніпровській міській раді.
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

Г.О. КОРБАН

Секретар Громадської ради

О. Є. МАЛЬЦЕВА

