
ПРОТОКОЛ
№41

засідання Правління Громадської ради при Дніпровській міській раді

« Об » §£рєе/-[£ 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., Бутко Д.О., 
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 гр. Лавринець Ю.О. щодо конфліктної ситуації з донькою у КЗО 

«СБШ №23» ДМР;
- звернення від ГО «Юридична група захисту громадянських прав та адвокації» про 

проведення моніторингу правових підстав розташування біля ресторану «Поплавок» 
платного пляжу та закладу громадського харчування;

- звернення від голови Батьківської ради при міському голові Есаулова В.О. щодо 
налагодження співпраці;

- звернення від ГО «ТАПС Україна» з запрошенням на «Форум загиблих героїв»;
- звернення від ДОГО «Дніпропетровський центр здорової молоді» з запрошенням 

на «Всеукраїнський Антинаркотичний табір».
3. Про звернення до виконавчих органів Дніпровської міської ради щодо розміщення 

соціальної реклами на рекламних площинах міста.
4. Про звернення до міського голови щодо створення робочої групи з питань 

проведення перевірок безперешкодного доступу до об’єктів житлового фонду, закладів 
соціальної інфраструктури, органів державної влади, медичних, освітніх, торгових та 
інших закладів для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -
«Проти» - о
«Утримались» - О

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» - И 
«Проти» - о  
«Утримались» - о

УХВАЛИЛИ:
Провести засідання Правління шляхом електронних консультацій.

2. Розгляд звернень громадян та організацій, що надійшли до Громадської 
ради

СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф2 заступника голови ГР ДМР. який доповів про надходження 

звернення від гр. Лавринець Ю.О. щодо конфліктної ситуації з донькою у КЗО «СБШ 
№23» ДМР.

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

ГОЛОСУВАЛИ
«За» - Ц- 
«Проти» - о  
«Утримались» - О

УХВАЛИЛИ:
Доручити комітету з питань освіти та молоді ГР ДМР розглянути звернення гр. 

Лавринець Ю.О. щодо конфліктної ситуації з донькою у КЗО «СБШ №23» ДМР.

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

звернення від ГО «Юридична група захисту громадянських прав та адвокації» про 
проведення моніторингу правових підстав розташування біля ресторану «Поплавок» 
платного пляжу та закладу громадського харчування.

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 та комітету з питань торгівлі та реклами І Р 
ДМР.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -
«Проти» - <9 
«Утримались» - і



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

будівництва та регуляторної політики ГР ДМР та комітету з питань торгівлі та реклами ГР 
ДМР розглянути звернення ГО «Юридична група захисту громадянських прав та 
адвокації» про проведення моніторингу правових підстав розташування біля ресторану 
«Поплавок» платного пляжу та закладу громадського харчування.

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

звернення від голови Батьківської ради при міському голові Есаулова В.О. щодо 
налагодження співпраці

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 7
«Проти» - о
«Утримались» - <п

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

голови Батьківської ради при міському голові Есаулова В.О. щодо налагодження 
співпраці.

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

звернення від ГО «ТАГІС Україна» з запрошенням на «Форум загиблих героїв», який 
відбудеться 05.09.2021р.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити розглянути це 
питання комітету з питань культури, культурної спадщини, національно-патріотичного 
виховання та релігії.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 7
«Проти» - О
«Утримались» - <0і

УХВАЛИЛИ:
Доручити комітету з питань культури, культурної спадщини, національно- 

патріотичного виховання та релігії ГР ДМР розглянути звернення ГО «ТАПС Україна» з 
запрошенням на «Форум загиблих героїв».

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

звернення від ДОГО «Дніпропетровський центр здорової молоді» з запрошенням на 
«Всеукраїнський Антинаркотичний табір», який відбудеться 12.09.2021-17.09.2021р.



4

Корбана Г.О., гол 
питання комітету з пит

ГОЛОСУВАЛИ
«За» - Л 
«Проти» - о 
«Утримались» - о

ову І ромадської ради, який запропонував доручити розглянул и це 
ань охорони здоров'я ГР ДМР.

УХВАЛИЛИ:
Доручити комітет 

«Дні пр о п етр о в сь кн й 
Антинаркотичний табір

3. Про зверненії 
розміщення соціально

СЛУХАЛИ:
Бабич Л.Ї., голову 

про те, що комітетом

ту з питань охорони здоров'я ГР ДМР розглянути звернення ДОГО 
центр здорової молоді» з запрошенням на «Всеукраїнський 
».

я до виконавчих органів Дніпровської міської ради щодо 
реклами на рекламних площинах міста.

комітету з питань охорони здоров'я ГР ДМР. яка поінформувала 
прийняте рішення (протокол від 17 серпня 2021р. № 15) про 

звернення до виконавчих органів міської ради щодо розміщення соціальної реклами з 
питань необхідності вакцинації від СОУШ-19 на рекламних площинах міста. Це питання

до комітету ГР ДМР з питань охорони здоров'я звернулась 
'ромадська організація «Всеукраїнська жіноча єврейська організація «Проект Кешер». яка 

разом з медичною спільнотою та ГО «Регіональна асоціація пацієнтів» проводить 
постійну системну просвітницьку діяльність у м. Дніпрі, з пропозицією посприяти 
розміщенню соціальної реклами для донесення соціально значущої інформації на тему

групи населення від СОУГО-19 шляхом розміщення плакатів в 
та дорослих лікарень, поліклінік та амбулаторій міста Дніпра. 

Макет соціальної реклами додається.
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував підтримати ініціативу 

орони здоров'я ГР ДМР та звернутись до виконавчих органів 
Дніпровської міської ради щодо розміщення соціальної реклами з цього питання на 
рекламних площинах міста.

вакцинування старшої 
приміщеннях дитяч их

ГОЛОСУВАЛИ 
«За» - ■?
«Проти» - О 
«Утримались» - О

УХВАЛИЛИ:
Звернутись до в 

соціальної реклами з 
площинах міста. Доруч 
п і д готу ваги в і д п о в і д н і

иконавчих органів Дніпровської міської ради щодо розміщення 
питань необхідності вакцинації від СОДІ0-19 на рекламних 

ити голові комітету з питань охорони здоров’я ГР ДМР Бабич Л.Г 
звернення. Макет соціальної реклами додасться.



4. Про звернення до міського голови щодо створення робочої групи 5 
питань проведення перевірок безперешкодного доступу до об’єктів житлового фонду, 
закладів соціальної інфраструктури, органів державної влади, медичних, освітніх, 
торгових та інших закладів для осіб з інвалідністю та малоімобільних груп населення.

СЛУХАЛИ:
Волкову О.В., голову комітету з питань житлово-комунального господарства га 

благоустрою ГР ДМР, яка поінформувала про те, що комітетом прийняте рішення 
(протокол від 18 серпня 2021р. № 19) про звернення до міського голови щодо створення 
робочої групи з питань проведення перевірок безперешкодного доступу до об'єктів 
житлового фонду, закладів соціальної інфраструктури, органів державної влади, 
медичних, освітніх, торгових та інших закладів для осіб з інвалідністю та маломобільних 
груп населення. Це питання обумовлено необхідністю забезпечення реалізації державної 
політики у сфері соціальної захищеності осіб з інвалідністю та маломобільних груп 
населення відповідно до затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 
квітня 2021 р. № 366-р Національної стратегії зі створення безбар'єрного простор) в 
Україні на період до 2030 року. (Проект звернення додається).

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував підтримати ініціатив) 
комітету з питань житлово-комунального господарства та благоустрою Г'Р ДМР та 
звернутись до міського голови щодо створення робочої групи з питань проведення 
перевірок безперешкодного доступу до об’єктів житлового фонду, закладів соціальної 
інфраструктури, органів державної влади, медичних, освітніх, торгових та інших закладів 
для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - ~Р~
«Проти» - ,<р
«Утримались» - о

УХВАЛИЛИ:
Звернутись до міського голови щодо створення робочої групи з питань проведення 

перевірок безперешкодного доступу до об’єктів житлового фонду, закладів соціальної 
інфраструктури, органів державної влади, медичних, освітніх, торгових та інших закладів 
для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

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

Г.О. КОРБАН 

О. Є. МАЛЬЦЕВА


