
ПРОТОКОЛ
№40

засідання! Правління Громадськоіі ради при Дніпровській міській раді

20 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., Ростовцев Ю.О., секретар ГР ДМР Мальцева О.Є. 

Не взяли участь в опитуванні: член правління ГР ДМР ГІінчук М. В.

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. Контроль виконання рішень Правління ГР ДМР та планів роботи 

комітетами ГР ДМР за 2021 рік та винесення на розгляд загальних зборів 
питання про затвердження результатів планової роботи ГР ДМР за перше 
півріччя 2021 року.

3. Розгляд звернень громадян, що надійшли до Громадської ради: 
колективне звернення від гр. Шугаева О.Ю. та інших мешканців

Чечелівського району щодо облаштування спортивного майданчика по вул. 
Академіка Янгеля, 7.

4. Про формування порядку денного та визначення дати проведення 
загальних зборів ГР ДМР.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5 
«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
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засідання Правління шляхом електронних консультацій.

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

УХВАЛИЛИ:
Провести засідання Правління шляхом електронних консультацій.

2. Контроль виконання рішень Правління ГР ДМР та планів 
роботи комітетами ГР ДМР за 2021 рік та винесення на розгляд загальних 
зборів питання про затвердження результатів планової роботи ГР ДМР за 
перше півріччя 2021 року.

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

комітетами ГР ДМР підготовлено звіти щодо виконання рішень Правління ГР 
ДМР та планів роботи комітетами ГР ДМР за 2021 рік, які зведені у загальну 
таблицю (додається).

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував затвердити звіти 
про виконання рішень Правління ГР ДМР та планів роботи комітетами ГР ДМР 
за 2021 рік та винести на розгляд загальних зборів питання про затвердження 
результатів планової роботи ГР ДМР за перше півріччя 2021 року.

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

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

комітетами ГР ДМР за 2021 рік та винести на розгляд загальних зборів питання 
про затвердження результатів планової роботи ГР ДМР за перше півріччя 2021 
року.

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

3. Розгляд звернень громадян, що надійшли до Громадської ради:
- колективне звернення від гр„ Шугаева О.Ю. га інших мешканців 

Чечелівського району щодо облаштування спортивного майданчика по вул. 
Академіка Янгеля, 7.

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

колективного звернення від гр. Шугаєва О.Ю. та інших мешканців
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Чечелівського району щодо облаштування спортивного майданчика по вул.
Академіка Янгеля, 7.

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» - 5
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

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

відносин, архітектури, будівництва та регуляторної політики ГР ДМР розглянути 
колективне звернення гр. Шугаева О.Ю. та інших мешканців Чечелівського 
району щодо облаштування спортивного майданчика по вул. Академіка Янгеля, 
7.

4. Про формування порядку денного та визначення дати 
проведення загальних зборів ГР ДМР.

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

на підставі рішень Правління ГР ДМР від 04 червня 2021 року, протокол №38, та 
від 09 липня 2021 року, протокол №39, були визначені питання для винесення на 
розгляд загальних зборів ГР ДМР. Також, у зв’язку із припиненням членства у 
ГР ДМР Мірошніченко М.О., яка була членом Правління ГР ДМР, необхідно 
дообрати члена Правління ГР ДМР.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував кандидатуру 
голови комітету з питань транспорту та зв’язку ГР ДМР Бутко Д.О. для обрання 
членом правління ГР ДМР та, з урахуванням цього питання, винести на розгляд 
загальних зборів запропонований порядок денний загальних зборів ГР ДМР 
(додається). Визначити дату та місце проведення загальних зборів ГР ДМР о 
11:00 23 липня 2021 року за адресою: пр. Д.Яворницького, 75, 7-й поверх, «Біла 
зала».

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

УХВАЛИЛИ:
Затвердити кандидатуру голови комітету з питань транспорту та зв’язку ГР 

ДМР Бутко Д.О. для обрання членом правління ГР ДМР та запропонований 
порядок денний загальних зборів ГР ДМР (додається). Визначити дату та місце 
проведення загальних зборів ГР ДМР о 11:00 23 липня 2021 року за адресою: пр. 
Д.Яворницького, 75, 7-й поверх, «Біла зала».
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Секретарю ГР ДМР Мальцевій О.Є. поінформувати членів ГР ДМР про дату 
та місце проведення загальних зборів ГР ДМР та запропонувати членам ГР ДМР, 
у разі наявності, надати Правлінню ГР ДМР свої пропозиції до порядку денного 
загальних зборів ГР ДМР до 14.00 22 липня 2021 року.

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


