
ПРОТОКОЛ
№ 45

засідання Правління Громадської ради при Дніпровській міській раді

03 грудня 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. Федючука А.К. з проханням надати допомогу у зв’язку з 

незаконним, на думку заявника, демонтажем металевого гаража у кооперативі 
«Електрон»;

- звернення від гр. Лавринець Ю.О. щодо ініціювання проведення 
інституційного аудиту КЗО «СБШ № 23» ДМР;

- звернення від голови ГО «Інститут політичних та соціально-економічних 
досліджень» Ольги Зюзіной щодо участі у чергових загальних зборах ГР ДМР та 
включення питання пільгового проїзду у громадському транспорті до порядку 
денного;

- звернення від голови ГО «Батьківська рада Дніпра» щодо обрання 
представника громадської організації до складу Громадської ради.

3. Про розгляд звернення голови громадської організації «Інститут правового 
забезпечення розвитку громадянського суспільства» щодо пропозицій по 
утворенню ініціативної групи з обрання нового складу Громадської ради при 
Дніпровській міській раді.

4. Про проведення загальних зборів Громадської ради при Дніпровській 
міській раді.

5. Про винесення на розгляд загальних зборів ГР ДМР питання щодо 
внесення змін та доповнень до Положення про Громадську раду при Дніпровській 
міській раді.



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

УХВАЛИЛИ:
Затвердити запропонований порядок денний засідання Правління.
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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. 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 гр. Федючука А.К. з проханням надати допомогу у зв’язку з 
незаконним, на думку заявника, демонтажем металевого гаража у кооперативі 
«Електрон».

Корбана Г.О., голову Громадської ради, 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

УХВАЛИЛИ:
Доручити розглянути звернення гр. Федючука А.К. з проханням надати 

допомогу у зв’язку з незаконним, на думку заявника, демонтажем металевого



з

гаража у кооперативі «Електрон» комітету з питань комунальної власності, 
земельних відносин, архітектури, будівництва та регуляторної політики ГР ДМР.

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

звернення від гр. Лавринець Ю.О. щодо ініціювання проведення інституційного 
аудиту 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» - 7
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

УХВАЛИЛИ:
Доручити розглянути звернення гр. Лавринець Ю.О. щодо ініціювання 

проведення інституційного аудиту КЗО «СБШ № 23» ДМР комітету з питань 
освіти та молоді ГР ДМР. , ,

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

звернення від голови ГО «Інститут політичних та соціально-економічних 
досліджень» Ольги Зюзіной щодо участі у чергових загальних зборах ГР ДМР та 
включення питання пільгового проїзду у громадському транспорті до порядку 
денного.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити 
розглянути це звернення комітету з питань транспорту та зв’язку ГР ДМР.

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

УХВАЛИЛИ:
Доручити розглянути звернення голови ГО «Інститут політичних та 

соціально-економічних досліджень» Ольги Зюзіной щодо участі у чергових 
загальних зборах ГР ДМР та включення питання пільгового проїзду у 
громадському транспорті до порядку денного комітету з питань транспорту та 
зв’язку ГР ДМР.

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

звернення від голови ГО «Батьківська рада Дніпра» щодо обрання представника 
громадської організації до складу Громадської ради.
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Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити 
розглянути це звернення комітету з питань освіти та молоді ГР ДМР та заступнику 
голови ГР ДМР Грищенко Г.Ф.

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

УХВАЛИЛИ:
Доручити розглянути звернення голови ГО «Батьківська рада Дніпра» щодо 

обрання представника громадської організації до складу Громадської ради 
комітету з питань освіти та молоді ГР ДМР та заступнику голови ГР ДМР 
Грищенко Г.Ф.

3. Про розгляд звернення голови громадської організації «Інститут 
правового забезпечення розвитку громадянського суспільства» щодо 
підтримки утворення ініціативної групи з обрання нового складу 
Громадської ради при Дніпровській міській раді.

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

звернення від голови громадської організації «Інститут правового забезпечення 
розвитку громгідянського суспільства» Марини Зєніковой щодо підтримки її 
звернення до Дніпропетровської міської ради про утворення ініціативної групи з 
обрання нового складу Громадської ради при Дніпровській міській раді. Ця 
ініціатива інституту громадського суспільства обумовлена вимогами п.п. 2.3. та 
3.1 Положення про Громадську раду при Дніпровській міській раді, зокрема, 
спливом 19.02.2022 р. дворічного строку повноважень діючого складу 
Громадської ради.

Відповідно до абзацу 10 пункту 3.1. Положення про Громадську раду Марина 
Зєнікова запропонувала міській раді включити до складу ініціативної групи з 
обрання нового складу Громадської ради наступних представників інститутів 
громадянського суспільства:

- Гацалюка Дмитра Ігоревича, Дніпропетровська обласна громадська 
організація «Дніпропетровський комітет по захисту прав споживачів»;

- Зєнікову Марину Сергіївну, громадська організація «Інститут 
правового забезпечення розвитку громадянського суспільства»;

- Крупіцького Віталія Петровича, благодійна організація «Благодійне 
товариство «Мережа 100 відсотків життя Дніпро»;

- Любарського Ігоря Євгеновича, громадська організація «Суспільство та 
екологія».

Корбана Г.О., голову ГР ДМР, який запропонував підтримати ініціативу 
голови громадської організації «Інститут правового забезпечення розвитку 
громадянського суспільства» Марини Зєніковой щодо утворення ініціативної 
групи з обрання нового складу Громадської ради при Дніпровській міській раді та
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запропоновані кандидатури до складу ініціативної групи та направити звернення 
міському голові Борису Філатову, запропонувавши, також, включити до складу 
ініціативної групи представників виконавчих органів Дніпровської міської ради, 
які опікуються питаннями охорони здоров’я, гуманітарної, соціальної та 
внутрішньої політики.

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

УХВАЛИЛИ:
Підтримати ініціативу голови громадської організації «Інститут правового 

забезпечення розвитку громадянського суспільства» Марини Зєніковой щодо 
утворення ініціативної групи з обрання нового складу Громадської ради при 
Дніпровській міській раді та кандидатури представників інститутів 
громадянського суспільства для включення до складу ініціативної групи:

- Гацалюка Дмитра Ігоревича, Дніпропетровська обласна громадська 
організація «Дніпропетровський комітет по захисту прав споживачів»;

- Зєнікову Марину Сергіївну, громадська організація «Інститут 
правового забезпечення розвитку громадянського суспільства»;

- Крупіцького Віталія Петровича, благодійна організація «Благодійне 
товариство «Мережа 100 відсотків життя Дніпро»;

- Любарського Ігоря Євгеновича, громадська організація «Суспільство та 
екологія».

Направити звернення міському голові Борису Філатову та запропонувати 
включити до складу ініціативної групи також представників виконавчих органів 
Дніпровської міської ради, які опікуються питаннями охорони здоров’я, 
гуманітарної, соціальної та внутрішньої політики.

4. Про проведення загальних зборів Громадської ради при Дніпровській 
міській раді.

СЛУХАЛИ:
Корбана Г.О., голову ГР ДМР, який зазначив, що відповідно до Положення та 

Регламенту ГР ДМР з метою вирішення нагальних питань діяльності Громадської 
ради існує необхідність проведення загальних зборів Громадської ради при 
Дніпровській міській раді у формі опитування та надання пропозицій через 
електронні засоби комунікації шляхом електронних консультацій (голосування).

Пропонуємий Порядок денний загальних зборів:
1. Про проведення засідання загальних зборів ГР ДМР у формі опитування та 

надання пропозицій через електронні засоби комунікації шляхом 
електронних консультацій (голосування).

2. Про внесення змін до Положення про Громадську раду при Дніпровській 
міській раді.
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Корбана Г.О'., голову ГР ДМР, який запропонував членам Правління ГР ДМР 
затвердити проект Порядку денного загальних зборів Громадської ради при 
Дніпровській міській раді та провести загальні збори Громадської ради при 
Дніпровській міській раді у формі опитування та надання пропозицій через 
електронні засоби комунікації шляхом електронних консультацій (голосування).

Доручити заступнику Голови ГР ДМР Грищенко Г.Ф. та секретарю ГР ДМР 
Мальцевій О.Є. протягом 04-07 грудня 2021 року провести загальні збори 
Громадської ради при Дніпровській міській раді у формі опитування та надання 
пропозицій через електронні засоби комунікації шляхом електронних консультацій 
(голосування) відповідно до п. 3.13 Регламенту Громадської ради при Дніпровській 
міській раді.

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

УХВАЛИЛИ:
Провести загальні збори Громадської ради при Дніпровській міській раді у 

формі опитування та надання пропозицій через електронні засоби комунікації 
шляхом електронних консультацій (голосування).

Затвердити проект Порядку денного загальних зборів Громадської ради при 
Дніпровській міській раді.

Доручити заступнику Голови ГР ДМР Грищенко Г.Ф. та секретарю ГР ДМР 
Мальцевій О.Є. протягом 04-07 грудня 2021 року провести загальні збори 
Громадської ради при Дніпровській міській раді у формі опитування та надання 
пропозицій через електронні засоби комунікації шляхом електронних консультацій 
(голосування) відповідно до п. 3.13 Регламенту Громадської ради при Дніпровській 
міській раді.

5. Про обговорення питання щодо внесення змін та доповнень до Положення 
про Громадську раду при Дніпровській міській раді, яке виноситься на 
розгляд загальних зборів ГР ДМР.

СЛУХАЛИ:
Бутка Д.О, члена правління ГР ДМР, який поінформував про те, що за 

результатами юридичного аналізу вимог пунктів 2.3, 3.1, 3.3 Положення про 
Громадську раду при Дніпровській міській раді, затвердженого рішенням 
Дніпровської міської ради від 24.07.2019р. №94/47, були напрацьовані пропозиції 
по внесенню змін та доповнень до Положення, які направлені всім членам 
правління ГР ДМР.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував членам правління 
ГР ДМР прийняти рішення про підтримання внесення змін до пунктів 2.3, 3.1, 3.3 
Положення про Громадську раду при Дніпровській міській раді у запропонованій 
редакції, які виносяться на розгляд загальних зборів ГР ДМР
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 7
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

УХВАЛИЛИ:
Підтримати внесення змін до пунктів 2.3, 3.1, 3.3 Положення про Громадську 

раду при Дніпровській міській раді у запропонованій редакції, які виносяться на 
розгляд загальних зборів ГР ДМР (додаються).

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


