
ПРОТОКОЛ
№44

засідання Правління Громадської ради при Дніпровській міській раді

19 листопада 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. Про висування кандидатур членів ГР ДМР до складу Координаційної ради 

Дніпровської міської ради з питань координації дій органів виконавчої влади, 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та інститутів 
громадянського суспільства у сфері реалізації забезпечення базовими соціальними 
та медичними послугами громадян міста, що перебувають у сісладних життєвих 
обставинах, які становлять загрозу їх життю та які вони не можуть подолати 
самостійно через похилий вік, самотність, тяжку хворобу, не здатність до 
самообслуговування, відсутність постійного місця проживання.

3. Про стан реалізації виконавчими органами та комунальними підприємствами 
Дніпровської міської ради проектів Бюджету участі у 2021 році.

4. Про розгляд звернення мешканців ж/м Західний до Дніпровської міської 
ради та Громадської ради при Дніпровській міській раді щодо реалізації проекту № 
314 Бюджету участі «Парки для собак на ж/м Західний».

5. Про розгляд колективного звернення батьків дітей закладів дошкільної 
освіти №№ 238, 240, 336, 377 Новокодацького району м. Дніпра щодо 
облаштування сучасних дитячих майданчиків на території цих закладів.

6. Про розгляд звернення керівника «Дніпровського міського осередка 
Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна спілка України» Корнєєва Н.А. 
щодо створення комунальної кінологічної дресирувальної бази у м. Дніпрі.

7. Про розгляд колективного звернення директора КЗО «Спеціалізована 
середньоосвітна школа №9 з поглибленим вивченням англійської мови» ДМР та 
батьківської спільноти щодо перепрофілювання комунального закладу освіти.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 7
«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» - 7
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

УХВАЛИЛИ:
Провести засідання Правління шляхом електронних консультацій.

2. Про івисування кандидатур членів ГР ДМР до складу Координаційної 
ради Дніпровської міської ради з питань координації дій органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та інститутів 
громадянського суспільства у сфері реалізації забезпечення базовими 
соціальними та медичними послугами громадян міста, що перебувають у 
складних життєвих обставинах, які становлять загрозу їх життю та які вони не 
можуть подолати самостійно через похилий вік, самотність, тяжку хворобу, не 
здатність до самообслуговування, відсутність постійного місця проживання.

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

протоколу спільного засідання комітету ГР ДМР з питань соціального захисту 
населення, сім’ї та дитини та комітету ГР ДМР з питань охорони здоров’я від 
29.10.2021р. №’11 з пропозицією щодо включення до складу Координаційної ради 
Дніпровської міської ради з питань координації дій органів виконавчої влади, 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та інститутів 
громадянського суспільства у сфері реалізації забезпечення базовими соціальними 
та медичними послугами громадян міста, що перебувають у складних життєвих 
обставинах, які становлять загрозу їх життю та які вони не можуть подолати 
самостійно через похилий вік, самотність, тяжку хворобу, не здатність до 
самообслуговування, відсутність постійного місця проживання кандидатур голови 
комітету з питань соціального захисту населення сім’ї та дитини ГР ДМР Сурженко 
Л.А. та голови комітету з питань охорони здоров’я ГР ДМР Бабич Л.І.
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Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував затвердити 
кандидатури голови комітету з питань соціального захисту населення сім’ї та 
дитини ГР ДМР Сурженко Л.А. та голови комітету з питань охорони здоров’я ГР 
ДМР Бабич Л.І. для включення до складу Координаційної ради Дніпровської 
міської ради з питань координації дій органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, закладів та інститутів громадянського 
суспільства у сфері реалізації забезпечення базовими соціальними та медичними 
послугами громадян міста, що перебувають у складних життєвих обставинах, які 
становлять загрозу їх життю та які вони не можуть подолати самостійно через 
похилий вік, самотність, тяжку хворобу, не здатність до самообслуговування, 
відсутність постійного місця проживання,

ГОЛОСУВАЛИ:
«За»- 7
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

УХВАЛИЛИ:
Затвердити кандидатури голови комітету з питань соціального захисту 

населення сім’ї та дитини ГР ДМР Сурженко Л.А. та голови комітету з питань 
охорони здоров’я ГР ДМР Бабич Л.І. для включення до складу Координаційної ради 
Дніпровської міської ради з питань координації дій органів виконавчої влади, 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та інститутів 
громадянського суспільства у сфері реалізації забезпечення базовими соціальними 
та медичними послугами громадян міста, що перебувають у складних життєвих 
обставинах, які становлять загрозу їх життю та які вони не можуть подолати 
самостійно через похилий вік, самотність, тяжку хворобу, не здатність до 
самообслуговування, відсутність постійного місця проживання.

Секретарю ГР ДМР Мальцевій О.Є. поінформувати департамент соціальної 
політики Дніпровської міської ради про прийняте рішення.

3. Про стан реалізації виконавчими органами та комунальними 
підприємствами Дніпровської міської ради проектів Бюджету участі у 2021 
році.

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

забезпечення проведення детального вивчення громадськістю питання реалізації 
проектів бюджету участі, з метою підвищення прозорості діяльності виконавчих 
органів та комунальних підприємств міської ради з цього питання, було 
підготовлено запит ГР ДМР від 11.10.2021 р. до керівників виконавчих органів та 
комунальних підприємств Дніпровської міської ради стосовно надання щомісячної 
інформації по реалізації проектів-переможців бюджету участі 2021 року. Результати 
отриманих відповідей та зведена інформація Департаменту інноваційного розвитку 
ДМР додається.
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Корбана Г.О., голову ГР ДМР, який запропонував продовжити моніторинг 
ситуації стосовно реалізації проектів-переможців бюджету участі, які реалізуються 
виконавчими органами та комунальними підприємствами Дніпровської міської ради 
у 2021 році, а також у 2022 р.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 7
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

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

відносин, архітектури, будівництва та регуляторної політики продовжити 
моніторинг ситуації стосовно реалізації проектів-переможців бюджету участі, які 
реалізуються виконавчими органами та комунальними підприємствами 
Дніпровської міської ради у 2021 році, а також у 2022 р.

4. Про розгляд звернення мешканців ж/м Західний до Дніпровської 
міської ради та Громадської ради при Дніпровській міській раді щодо 
реалізації проекту № 314 Бюджету участі «Парки для собак на ж/м Західний».

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

соціальних мережах міста зявилася інформація про те, що автор проекту № 314 
«Парки для собак на ж/м Західний», який став переможцем під час п’ятого етапу 
Бюджету участі, та за який віддали голоси 529 громадян, на етапі його реалізації 
звернувся з заявою до департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської 
міської ради, з проханням змінити проект по будівництву парку для собак на 
асфальтування внутрішньоквартальної дороги. Департамент благоустрою та 
інфраструктури Дніпровської міської ради реалізував ініціативу зі змінами та 
поклав асфальт по вул. Дагестанській. Це помітили небайдужі мешканці житлового 
масиву та звернулись до міської влади та ГР ДМР. За інформацією департаменту 
інноваційного розвитку Дніпровської міської ради, відповідно до Положення про 
бюджет участі, автор дійсно має право змінювати проект. Такі корективи були 
додані раніше до положення за пропозиціями авторів та були підтримані при 
громадському обговоренні. Але, нажаль, з юридичної позиції формулювання, які 
були закріплені у Положенні про бюджет участі, формально дали можливість 
авторам зловживати своїми правами.

Корбана Г.О., голову ГР ДМР, який враховуючи побажання мешканців 
житлового масиву Західний, запропонував:

Корбана Г.О., голову ГР ДМР, який враховуючи побажання мешканців 
житлового масиву Західний, запропонував:

— звернутись до міського голови Бориса Філатова з проханням віднайти 
додаткові кошти при формуванні бюджету на 2022 рік та виділити адміністрації 
Новокадацького району Дніпровської міської ради ці кошти для будівництва 
майданчика для вигулу собак на житловому масиві Західний;
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-  звернутись до адміністрації Новокадацького району Дніпровської міської 
радищодо необхідності зробити обґрунтований дефектний акт 
(калькуляцію/кошторис) та подати суму коштів, які необхідні для будівництва 
майданчика для вигулу собак у бюджетний запит на 2022 р.;

-  звернутись до департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської 
ради щодо внесення змін до Положення про бюджет участі, які не дадуть 
можливості авторам проектів докорінно змінювати цільове призначення проекту.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 7
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

УХВАЛИЛИ:
-  звернутись до міського голови Бориса Філатова з проханням віднайти 

додаткові кошти при формуванні бюджету на 2022 р. та виділити адміністрації 
Новокадацького району Дніпровської міської ради ці кошти для будівництва 
майданчика для вигулу собак на житловому масиві Західний;

-  звернутись до адміністрації Новокадацького району Дніпровської міської 
ради щодо необхідності зробити обґрунтований дефектний акт 
(калькуляцію/кошторис) та подати суму коштів, які необхідні для будівництва 
майданчика для вигулу собак у бюджетний запит на 2022 р.;

-  звернутись до департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської 
ради щодо внесення змін до Положення про бюджет участі, які не дадуть 
можливості авторам проектів докорінно змінювати цільове призначення проекту.

5. Про розгляд колективного звернення батьків дітей закладів 
дошкільної освіти №№ 238, 240, 336, 377 Новокодацького району м. Дніпра 
щодо облаштування сучасних дитячих майданчиків на території цих закладів.

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

Громадської ради надійшло колективне звернення (всього 1649 підписів) від батьків 
дітей закладів дошкільної освіти №№ 238 ,240, 336, 377 Новокодацького району м. 
Дніпра щодо облаштування сучасних дитячих майданчиків на території цих 
закладів.

Корбана Г.О., голову ГР ДМР, який запропонував доручити розглянути це 
звернення комітету з питань комунальної власності, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та регуляторної політики ГР ДМР.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За»- 7
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
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Корбана Г.О., голову ГР ДМР, який запропонував доручити розглянути це 
звернення комітету з питань освіти та молоді ГР ДМР.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 7
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

УХВАЛИЛИ:
Доручити розглянути колективне звернення директора КЗО «Спеціалізована 

середньоосвітна школа №9 з поглибленим вивченням англійської мови» ДМР та 
батьківської спільноти щодо перепрофілювання комунального закладу освіти 
комітету з питань освіти та молоді ГР ДМР.

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 О. Є. МАЛЬЦЕВА

Г.О. КОРБАН


