
ПРОТОКОЛ
№46

засідання Правління Громадської ради при Дніпровській міській раді

31 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. Про контроль виконання комітетами ГР ДМР планів роботи ГР ДМР за 

2021 рік, виконання рішень Правління ГР ДМР щодо розгляду заяв і звернень 
громадян та організацій станом на 31.12.2021р. та про проведення загальних 
зборів ГР ДМР щодо підведення підсумків діяльності ГР ДМР у 2021 році.

3. Розгляд звернень громадян, що надійшли до Громадської ради:
- звернення від гр. Патретной С.Е. про надання допомоги у лікування 

онкозахворювання;
- колективне звернення від батьків учнів 6-а класу КЗО «СБ1П №23» ДМР 

щодо вирішення конфліктної ситуації та заміни класного керівника;
- колективне звернення від гр. Кількіновой Д.В. та інших мешканців 

Індустріального району щодо сприяння у створенні паркової зони відпочинку у 
мікрорайоні;

- звернення від художника-баталіста Чайки С.М. щодо створення художньої 
панорами «Літопис рідного краю».

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. Про контроль виконання комітетами ГР ДМР планів роботи ГР ДМР 
за 2021 рік, виконання рішень Правління ГР ДМР щодо розгляду заяв і 
звернень громадян та організацій станом на 31Л2.2021р. та про проведення 
загальних зборів ГР ДМР щодо підведення підсумків діяльності ГР ДМР у 
2021 році.

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

затвердженим планом роботи ГР ДМР на 2021 рік було передбачено розгляд 
Громадською радою 46 планових питань та проведення 25 публічних заходів. 
Протягом 2021 року було проведено 12 засідань Правління ГР ДМР, на яких 
розглядались питання діяльності ГР ДМР, розглядались заяви та звернення 
громадян та організацій, що надійшли до Громадської ради. Відповідно до 
прийнятих Правлінням рішень надавались доручення відповідним комітетам ГР 
ДМР щодо розгляду вищезазначених заяв та звернень. Станом на 31.12.2021 на 
контролі виконання у комітетах ГР ДМР стоять 18 питань, по яким вже були 
отримані відповіді виконавчих органів Дніпровської міської ради або термін 
виконання яких ще не вийшов. Враховуючи вищевикладене та для підготовки 
річного звіту про роботу ГР ДМР у 2021 році, необхідно отримати інформацію 
від комітетів ГР ДМР щодо виконання рішень Правління ГР ДМР з цих питань.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував:
- головам комітетів ГР ДМР до 15 січня 2022 року надати звіти про 

виконання комітетами ГР ДМР планів роботи та рішень Правління ГР ДМР у 
2021 році;

- провести до 31 січня 2022 року розширене засідання Правління ГР ДМР із 
запрошенням голів комітетів ГР ДМР, на якому розглянути питання контролю 
виконання комітетами ГР ДМР планів роботи та рішень Правління ГР ДМР у 
2021 році;

- провести до 15 лютого 2022 року загальні збори ГР ДМР щодо підведення 
підсумків діяльності ГР ДМР у 2021 році.



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

УХВАЛИЛИ:
Гсловам комітетів ГР ДМР до 15 січня 2022 року надати звіти про виконання 

комітетами ГР ДМР планів роботи та рішень Правління ГР ДМР у 2021 році.
Провести до 31 січня 2022 року розширене засідання Правління ГР ДМР з 

запрошенням голів комітетів ГР ДМР, на якому розглянути питання контролю 
виконання комітетами ГР ДМР планів роботи та рішень Правління ГР ДМР у 
2021 році.

Провести до 15 лютого 2022 року загальні збори ГР ДМР щодо підведення 
підсумків діяльності ГР ДМР у 2021 році.

3. Розгляд звернень громадян, що надійшли до Громадської ради»

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

звернення від гр. Патретной С.Е. про надання допомоги у лікування 
онкозахворювання.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити 
розглянути це питання комітету з питань охорони здоров’я ГР ДМР.

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

УХВАЛИЛИ:
Доручити комітету з питань охорони здоров’я ГР ДМР розглянути 

звернення гр. Патретной С.Е. про надання допомоги у лікування 
онкозахворювання.

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

колективного звернення від батьків учнів 6-а класу КЗО «СБШ №23» ДМР щодо 
вирішення конфліктної ситуації та заміни класного керівника

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

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 7
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
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УХВАЛИЛИ.
Доручити комітету з питань освіти та молоді ГР ДМР розглянути 

колективне звернення батьків учнів 6-а класу КЗО «СБИІ №23» ДМР щодо 
вирішення конфліктної ситуації та заміни класного керівника.

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

колективного звернення від гр. Кількіновой Д.В. та інших мешканців 
Індустріального району щодо сприяння у створенні паркової зони відпочинку у 
мікрорайоні.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити 
розглянути це звернення комітету з питань житлово-комунального господарства 
та благоустрою ГР ДМР та комітету з питань комунальної власності, земельних 
відносин, архітектури, будівництва та регуляторної політики ГР ДМР.

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

УХВАЛИЛИ:
Доручити комітету з питань житлово-комунального господарства ті 

благоустрою ГР ДМР та комітету з питань комунальної власності, земельних 
відносин, архітектури, будівництва та регуляторної політики ГР ДМР розглянути 
колективне звернення гр. Кількіновой Д.В. та інших мешканців Індустріального 
району щодо сприяння у створенні паркової зони відпочинку у мікрорайоні.

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

звернення від художника-баталіста Чайки С.М. щодо створення художньої 
панорами «Літопис рідного краю»..

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

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

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

національно-патріотичного виховання та релігії ГР ДМР розглянути звернення 
художника-баталіста Чайки С.М. щодо створення художньої панорами «Літопис 
рідного краю».
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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.

Голова Громадської ради

Секретар Громадської ради

Г.О. КОРБАН

О. Є. МАЛЬЦЕВА


