ПРОТОКОЛ
№ 38
засідання Правління Громадської ради при Дніпровській міській раді
04 червня 2021 року

м. Дніпро

Засідання Правління проведено через електронні засоби комунікації між
членами Правління відповідно до п. 5.9. Положення про Громадську раду прій
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 Дрищенко 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. Розгляд звернень громадян та організацій, що надійшли до Громадської
ради:
-звернення від голови ОСББ «Героїв-1» щодо проведення капітального
ремонту з утеплення фасаду будинку;
- колективне звернення від голови ОСН «МК «Тополя-1» та мешканців
мікрорайону щодо припинення забудови на ж/м Тополя-1;
- звернення від гр. Жарого Д.Ю., людини з інвалідністю 1-А гр., щодо
сприяння у заміні ліфтів у будинку, ремонті пішохідного тротуару та ділянки
дороги;
- звернення голови ГО «Інститут політичних та соціально-економічних
досліджень» щодо питань пільгового проїзду під час карантину;
-звернення від Дніпропетровської обласної Громадської організації
«Комітет по боротьбі з корупцією і порушенням прав громадян» щодо порушень
під час проведення тендерних закупівель Комунальним некомерційним
підприємством «Міська клінічна лікарня № 9» Дніпровської міської ради.
3.
Про відзначення членів ГР ДМР з нагоди Дня Конституції України.
4.
Розгляд пропозицій комітету з питань охорони здоров’я ГР ДМР про
звернення до Департаменту охорони здоров’я Дніпровської міської ради щодо
вирішення проблемних питань.
5.
Про винесення на розгляд загальних зборів ГР ДМР питання щодо
включення до складу Громадської ради при Дніпровській міській раді
представника Дніпровської міської громадської організації захисту твариц
«Вірність» Зєнікову Марину Сергіївну.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» «Проти» «Утримались» УХВАЛИЛИ:
Затвердити запропонований порядок денний засідання Правління.

1. Про проведення
консультацій

засідання

Правління

шляхом

електронни х

СЛУХАЛИ:
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував провест и
засідання Правління шляхом електронних консультацій.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 6
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
УХВАЛИЛИ:
Провести засідання Правління шляхом електронних консультацій.

2.

Розгляд звернень громадян та організацій, що надійшли до
Г ромадської ради

СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів про надходження
звернення від голови ОСББ «Героїв-1» щодо проведення капітального ремонту з
утеплення фасаду будинку.
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити
розглянути це звернення 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 звернення голови ОСББ «Героїв-1» щодо
проведення капітального ремонту з утеплення фасаду будинку.

з
СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів про надходження
колективного звернення ВІД голови ОСН «МК «Тополя-1» та мешканців
мікрорайону щодо припинення забудови на ж/м Тополя-1.
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.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 6
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
УХВАЛИЛИ:
Доручити комітету з питань комунальної власності, земельних відносин,
архітектури, будівництва та регуляторної політики ГР ДМР розглянути
колективне звернення голови ОСН «МК «Тополя-1» та мешканців мікрорайону
щодо припинення забудови на ж/м Тополя-1.
СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів про надходження
звернення від гр. Жарого Д.Ю., людини з інвалідністю 1-А гр., щодо сприяння у
заміні ліфтів у будинку, ремонті пішохідного тротуару та ділянки дороги.
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 звернення гр. Жарого Д.Ю., людини
інвалідністю 1-А гр., щодо сприяння у заміні ліфтів у будинку, ремонті
пішохідного тротуару та ділянки дороги.
СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів про надходження
звернення від голови ГО «Ін ститут політичних та соціально-економічних
досліджень» щодо питань пільго вого проїзду під час карантину,
Корбана Г.О., голову Гро мадської ради, який запропонував доручити
розглянути це питання комітету з питань транспорту та зв’язку ГР ДМР та
комітету з питань соціального за:хисту населення, сім’ї та дитини ГР ДМР.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 6
«Проти» - 0
«Утримались» -- 0
УХВАЛИЛИ:
Доручити комітету з питань транспорту та зв’язку ГР ДМР та комітету з
питань соціального захисту населення, сім’ї та дитини ГР ДМР розглянути
звернення голови ГО «Інститут політичних та соціально-економічних
досліджень» щодо питань пільгового проїзду під час карантину.

СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів про надходження
звернення від Дніпропетровської обласної Громадської організації «Комітет по
боротьбі з корупцією і порушенням прав громадян» щодо порушень під час
проведення тендерних закупівель Комунальним некомерційним підприємством
«Міська клінічна лікарня № 9» Дніпровської міської ради.
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити
розглянути це питання комітету з питань взаємодії з правоохоронними органами
ГР ДМР та комітету з питань охорони здоров’я ГР ДМР.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 6
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
УХВАЛИЛИ:
Доручити комітету з питань з питань взаємодії з правоохоронними органами
ГР ДМР та комітету з питань охорони здоров’я ГР ДМР розглянути звернення
Дніпропетровської обласної Громадської організації «Комітет по боротьбі з
корупцією і порушенням прав громадян» щодо порушень під час проведення
тендерних закупівель Комунальним некомерційним підприємством «Міська
клінічна лікарня № 9» Дніпровської міської ради.

3.
України.

Про відзначеним членів ГР ДМР з нагоди Днм Конституції

СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який поінфюрмував про
наближення державного свята - Дня Конституції України, у звязку з чим
надійшли пропозиції за результатами роботи у 2020-2021 роках відзначити
найбільш активних членів ГР ДМР, а саме: Амеліна С.В., Мірошніченко М.О.,
Бутко Д.О., Богачеву Л.В., Бабич Л.І., Сурженко Л.А., Лаврова Ю.В.
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Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропс нував звернутись до
Дніпровської міської ради щодо нагородження з нагоди Дня Конституції України
відзнаками міського голови членів ГР ДМР Амеліна С.В., Мірошніченко М.О.,
Бутко Д.О., Богачеву Л.В., Бабич Л.І., Сурженко Л.А., Лавро ва Ю.В.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» «Проти» «Утримались» УХВАЛИЛИ:
Звернутись до Дніпровської міської ради щодо нагородження з нагоди Дня
Конституції України відзнаками міського голови членів ГР ДМР Амеліна С.В.,
Мірошніченко М.О., Бутко Д.О., Богачеву Л.В., Бабич Л.І., Сурженко Л.А.,
Лаврова Ю.В.

4.
Розгляд пропозицій комітету з питань охорони здоров’я ГР ДМР
про звернення до Департаменту охорони здоров’я Дніпровської міської
ради щодо вирішення проблемних питань.
СЛУХАЛИ:
Бабич Л.І., голову комітету з питань охорони здоров’я ГР ДМР, яка
поінформував, що на засіданні комітету 24 травня 2021 року, протокол №12, були
обговорені питання щодо запобігання розповсюдженню захворюваності на
СОУГО та проблемні питання, які виникають у діяльност і дитячих будинків
сімейного типу у місті Дніпрі. Комітетом ухвалено рішен ня про винесення на
розгляд правління ГР ДМР питання про звернення до Деп артаменту охорони
здоров’я Дніпровської міської ради щодо:
- можливості відновлення роботи мобільних бригад у м. Дніпрі з метою
зменшення інфекційного захворювання на СОУГО, а тако ж щодо відновлення
виплат спеціальної надбавки до зарплати медичних праців ників, які задіяні у
процесі виявлення та лікування хворих на СОУГО;
- можливості забезпечення проходження медичного огля цу дітьми з будинків
сім:ейного типу двічі на рік у спеціально визначений де нь та час в одному
опорному лікувальному закладі міста зі всіма вищезазначе ними спеціалістами
одночасно, або запропонувати інші шляхи вирішення зазначе ної проблеми.
Проекти відповідних звернень додаються.
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запро понував затвердити
звернення ГР ДМР у запропонованій редакції та направит и до Департаменту
охорони здоров’я Дніпровської міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 6
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
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УХВАЛИЛИ:
Затвердити звернення ГР ДМР у запропонованій редакції та направити до
Департаменту охорони здоров’я Дніпровської міської ради.

5.
Про винесення на розгляд загальних зборів ГР ДМР питання щодо
включення до складу Громадської ради при Дніпровській міській раді
представника Дніпровської міської громадської організації захисту тварин
«Вірність» Зєнікову Марину Сергіївну.

СЛУХАЛИ:
Грищенка Г.Ф., заступника голови ГР ДМР, який поінформував, що
рішенням загальних зборів ГР ДМР від 31.03.2021р., протокол №16, припинено
членство у Громадській раді Мірошніченко Маріанни Олександрівни, голови
правління Дніпровської міської громадської організації захисту тварин
«Вірність», у зв’язку з обранням її депутатом Дніпропетровської обласної ради
VIII скликання.
27.05.2021р. до Громадської ради надійшло подання від Дніпровської міської
громадської організації захисту тварин «Вірність» з проханням включити до
діючого складу Громадської ради при Дніпровській міській раді іншого
представника цієї громадської організації - Зєнікову Марину Сергіївну. Зазначене
питання врегульовано пунктом 4.2 Положення про Громадську раду при
Дніпровській міській раді, затвердженого рішенням Дніпровської міської ради від
24.07.2019р. №94/47 із змінами від 26.05.2021р.
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував членам
правління ГР ДМР прийняти рішення про винесення на розгдяд загальних зборів
ГР ДМР питання щодо включення до складу Громадської ради при Дніпровській
міській раді представника Дніпровської міської громадської організації захисту
тварин «Вірність» Зєнікову Марину Сергіївну.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 6
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
УХВАЛИЛИ:
Винести на розгляд загальних зборів ГР ДМР питання щодо включення до
складу Громадської ради при Дніпровській міській раді представника
Дніпровської міської громадської організації захисту тварин «Вірність» Зєнікову
Марину Сергіївну.
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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

