
ПРОТОКОЛ
№3 9

засідання Правління Громадської ради при Дніпровській міській раді

09 липня 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. Розгляд звернень громадян та організацій, що надійшли до Громадської 

ради:
колективне звернення від гр. Штепи І.Н. та інших батьків учнів 2-6 

класу КЗО"СЗШ№10" ДМР з проханням сприяти у захисті класного вчителя 
Шелешковой І.І.;

-колективне звернення від гр. Градецького 1.1, та інших мешканців будинку 
№14 по вул. Січових Стрільців з проханням сприяти у припиненні діяльності 
нічного клубу у їхньому будинку;

- колективне звернення від гр. Бойко В.Л. та інших мешканців вул. 
Акмолинської та Сірка щодо ремонту дорожного покриття;

- звернення від БО «БТ «100 відсотків життя Дніпро» щодо сприяння у 
виділені ДМР приміщення в оренду на пільгових умовах;

- звернення від ТОВ «Тандем» щодо порушень під час проведення тендерних 
закупівель департаментом гуманітарної політики ДМР;

- звернення від голови правління ОССБ «Робоча 178» щодо надання допомоги 
у ремонті веж зі шпилями у будинках навпроти Центральної прохідної «Південного 
машинобудівного заводу».

3. Про результати перевірки 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).

4. Про підготовку до проведення загальних зборів Г Р ДМР з питання «Про 
результати роботи ГР у 1 півріччі 2021 року та перегляд плану роботи ГР на 2021 
рік».
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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. Розгляд звернень громадян та організацій, що надійшли до 
Г ромадської ради

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

колективного звернення від гр. Штепи І.Н. та інших батьків учнів 2-6 класу 
КЗО"СЗШ№10" ДМР з проханням сприяти у захисті класного вчителя Шелешковой 
І .І .

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За»- 6
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

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

звернення гр. Штепи І.Н. та інших батьків учнів 2-6 класу КЗО"СЗШ№10" ДМР з 
проханням сприяти у захисті класного вчителя Шелешковой І.І.
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СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів про надходження 

колективного звернення від гр. Градецького І.І. та інших мешканців будинку №14 по вул. 
Січових Стрільців з проханням сприяти у припиненні діяльності нічного клубу у їхньому 
будинку.

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 6
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

УХВАЛИЛИ:
Доручити комітету з питань торгівлі та реклами ГР ДМР розглянути колективне 

звернення гр. Градецького І.І. та інших мешканців будинку №14 по вул. Січових Стрільців 
з проханням сприяти у припиненні діяльності нічного клубу у їхньому будинку.

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

колективного звернення від гр. Бойко В.Л. та інших мешканців вул. Акмолинської та 
Сірка щодо ремонту дорожного покриття.

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 з питань житлово-комунального господарства та 

благоустрою ГР ДМР розглянути колективне звернення гр. Бойко В.Л. та інших 
мешканців вул. Акмолинської та Сірка щодо ремонту дорожного покриття.

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

звернення від БО «БТ «100 відсотків життя Дніпро» щодо сприяння у виділені ДМР 
приміщення в оренду на пільгових умовах.

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

архітектури, будівництва та регуляторної політики ГР ДМР розглянути звернення від БО 
«БТ «100 відсотків життя Дніпро» щодо сприяння у виділені ДМР приміщення в оренду на 
пільгових умовах.

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

звернення від ТОВ «Тандем» щодо порушень під час проведення тендерних закупівель 
департаментом гуманітарної політики ДМР

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 з питань комунальної власності, земельних відносин, 

архітектури, будівництва та регуляторної політики ГР ДМР розглянути звернення ТОВ 
«Тандем» щодо порушень під час проведення тендерних закупівель департаментом 
гуманітарної політики ДМР.

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

звернення від голови правління ОССБ «Робоча 178» щодо надання допомоги у ремонті 
веж зі шпилями у будинках навпроти Центральної прохідної «Південного 
машинобудівного заводу»..

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 з питань житлово-комунального господарства та 

благоустрою ГР ДМР розглянути звернення голови правління ОССБ «Робоча 178» щодо 
надання допомоги у ремонті веж зі шпилями у будинках навпроти Центральної прохідної 
«Південного машинобудівного заводу».

3. Про результати перевірки заяв від громадських організацій ДОБИ 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).
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СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів, що відповідно до 

рішення Правління ГР ДМР від 29.03.2021р., протокол № 35 було проведено перевірку 
документів, які надійшли 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» для кооптації до Громадської ради при Дніпровській міській раді.

Надані громадськими організаціями ДОВП ГО «Міжнародний центр батьківства», 
та ГО «Товариство інтелектуальної власності» документи відповідають вимогам 
Положення про Громадську раду при Дніпровській міській раді.

Надані ГО «Християнське товариство сприяння безпеці життєдіяльності 
«Українська армія спасіння» та РО «Релігійна громада Християнської харизматичної 
церкви «Джерело життя» у місті Дніпро» документи не відповідають вимогам 
Положення про Громадську раду при Дніпровській міській раді (висновок 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, 
яким 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 
суспільства ДОВП ГО «Міжнародний центр батьківства» та ГО «Товариство 
інтелектуальної власності» до складу Громадської ради при Дніпровській міській раді.

ГО «Християнське товариство сприяння безпеці життєдіяльності «Українська 
армія спасіння» та РО «Релігійна громада Християнської харизматичної церкви 
«Джерело життя» у місті Дніпро» 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 
раді.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За»- 6
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

УХВАЛИЛИ:
Винести на розгляд загальних зборів питання щодо додаткового включення 

інститутів громадянського суспільства ДОВП ГО «Міжнародний центр батьківства» та ГО 
«Товариство інтелектуальної власності» до складу Громадської ради при Дніпровській 
міській раді.

ГО «Християнське товариство сприяння безпеці життєдіяльності «Українська армія 
спасіння» та РО «Релігійна громада Християнської харизматичної церкви «Джерело 
життя» у місті Дніпро» 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 раді.



Доручити секретарю ГР ДМР Мальцевій О.Є. розмістити на сайті (сторінці) 
Громадської ради при Дніпровській міській раді передбачену Положенням інформацію 
щодо додаткового включення інститутів громадянського суспільства ДОВП ГО 
«Міжнародний центр батьківства» та ГО «Товариство інтелектуальної власності» до 
складу Громадської ради при Дніпровській міській раді та про відмову у кооптації до 
складу Громадської ради при Дніпровській міській раді ГО «Християнське товариство 
сприяння безпеці життєдіяльності «Українська армія спасіння» та РО «Релігійна громада 
Християнської харизматичної церкви «Джерело життя» у місті Дніпро», а також 
повідомити ГО «Християнське товариство сприяння безпеці життєдіяльності «Українська 
армія спасіння» та РО «Релігійна громада Християнської харизматичної церкви «Джерело 
життя» у місті Дніпро» про можливість надати необхідну інформацію для подання 
повторної заяви для кооптації до Громадської ради при Дніпровській міській раді.

4. Про підготовку до проведення загальних зборів ГР ДМР з питання «Про 
результати роботи ГР у 1 півріччі 2021 року та перегляд плану роботи ГР на 2021 
рік».

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

відповідно до пункту 1.13.1. Плану роботи ГР ДМР на 2021 рік заплановано проведення 
до 25.06.2021р. загальних зборів ГР ДМР з питання «Про результати роботи ГР у 1 
півріччі 2021 року та перегляд плану роботи ГР на 2021 рік».

У зв’язку із викладеним для підготовки до проведення загальних зборів необхідно 
отримати звіти від голів комітетів ГР ДМР та пропозиції до плану роботи ГР ДМР на 2021 
рік.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував:
головам комітетів ГР ДМР до 12 липня 2021 року надати звіти про виконання 

комітетами ГР ДМР планів роботи та рішень Правління ГР ДМР у першому півріччі 2021 
року та пропозиції до планів роботи комітетів ГР ДМР на 2021 рік;

- запропонувати членам ГР ДМР надати інформацію щодо запланованих відпусток у 
липні-серпні 2021 року. Заступнику голови Правління ГР ДМР Грищенку Г.Ф. провести 
аналіз інформації та надати пропозиції Правлінню ГР ДМР щодо дати проведення 
загальних зборів ГР ДМР про підведення підсумків діяльності ГР ДМР у першому півріччі 
2021 року та затвердження плану роботи ГР ДМР на 2021 рік

ГОЛОСУВАЛИ:
«За»- 6
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

УХВАЛИЛИ:
Головам комітетів ГР ДМР до 12 липня 2021 року надати звіти про виконання 

комітетами ГР ДМР планів роботи та рішень Правління ГР ДМР у першому півріччі 2021 
року та пропозиції до планів роботи комітетів ГР ДМР на 2021 рік.

Запропонувати членам ГР ДМР надати інформацію щодо запланованих відпусток у 
липні-серпні 2021 року. Заступнику голови Правління ГР ДМР Грищенку Г.Ф. провести 
аналіз інформації та надати пропозиції Правлінню ГР ДМР щодо дати проведення 
загальних зборів ГР ДМР про підведення підсумків діяльності ГР ДМР у першому півріччі 
2021 року та затвердження плану роботи ГР ДМР на 2021 рік
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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.

Г.О. ЕОРБАН

О. Є. МАЛЬЦЕВА


