
ПРОТОКОЛ
№20

Правління Громадської ради при Дніпровській міській раді

15.04.2020 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 Громадську раду 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., Мірошніченко М. О., Пинчук М.В., 
Ростовцев О.Ю., 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 уповноваження члена Громадської ради при Дніпровській міській 

раді для участі у роботі конкурсної комісії Дніпровської міської ради при 
проведенні конкурсу щодо визначення виконавців послуг з вивезення побутових 
відходів у м. Дніпрі за територіальним принципом.

3. Щодо розгляду звернення Дубчева В.В. про сприяння реалізації проекту 
регіонального розвитку «Реконструкція комунального підприємства «Водно -  
спортивний комбінат» Дніпровської міської ради.

4. Щодо звернення члена ГР ДМР Богданова М.Ю. до Правління ГР ДМР з 
пропозицією про включення його кандидатури до ряду конкурсних (експертних) 
комісій та робочих груп.

5. Про долучення представників ГР ДМР до роботи Координаційної ради та 
Робочої групи для розробки Стратегії розвитку міста «Дніпро -  2030».

6. Щодо з’ясування обставин справи по запиту міжнародного радіо «Голос 
Америки».

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одноголосно.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити запропонований порядок денний засідання Правління.
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1. Про проведення засідання Правління шляхом електронних 
консультацій

СЛУХАЛИ:
Корбана Г.О., який запропонував провести засідання Правління шляхом 

електронних консультацій.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одноголосно.

УХВАЛИЛИ:
Провести засідання Правління шляхом електронних консультацій.

2. Про уповноваження члена Громадської ради при Дніпровській 
міській раді для участі у роботі конкурсної комісії Дніпровської 
міської ради при проведенні конкурсу щодо визначення виконавців 
послуг з вивезення побутових відходів у м. Дніпрі за територіальним 
принципом

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

надходження листа від Департаменту екологічної політики Дніпровської міської 
ради щодо надання кандидатури для участі у роботі комісії.

Запропонував уповноважити члена Громадської ради при Дніпровській 
міській раді голову комітету з питань екології, захисту довкілля та сталого 
розвитку Мірошніченко М. О. для участі у роботі конкурсної комісії 
Дніпровської міської ради при проведенні конкурсу щодо визначення виконавців 
послуг з вивезення побутових відходів у м. Дніпрі за територіальним 
принципом.

Поінформувати Департамент екологічної політики Дніпровської міської 
ради про прийняте рішення.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 6
«Утримався» - 1

УХВАЛИЛИ:
Уповноважити члена Громадської ради при Дніпровській міській раді 

голову комітету з питань екології, захисту довкілля та сталого розвитку 
Мірошніченко М. О. для участі у роботі конкурсної комісії Дніпровської міської 
ради при проведенні конкурсу щодо визначення виконавців послуг з вивезення 
побутових відходів у м. Дніпрі за територіальним принципом. Поінформувати 
Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради про прийняте 
рішення.
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3. Щодо розгляду звернення Дубчева В.В. про сприяння реалізації 
проекту регіонального розвитку «Реконструкція комунального 
підприємства «Водно -  спортивний комбінат» Дніпровської міської ради

СЛУХАЛИ:
Гріщенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який поінформував про 

надходження до ГР ДМР звернення Дубчева В.В. щодо сприяння реалізації 
проекту регіонального розвитку «Реконструкція комунального підприємства 
«Водно -  спортивний комбінат» Дніпровської міської ради.

Як зазначає Дубчева В.В., включення регіональною комісією 
Дніпропетровської ОДА з оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), 
що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР, вищезазначеного проекту 
до переліку програм та об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів ДФРР, які 
мають на меті розвиток спортивної інфраструктури на 2020 -  2022 рр., дозволить 
зробити подарунок великій спільноті веслувальників та прихильників цього 
спорту і всій країні в цілому.

Запропонував доручити голові Комітету ГР ДМР з питань спорту 
Штефану Д. Г. розглянути звернення Дубчева В.В. щодо сприяння реалізації 
проекту регіонального розвитку «Реконструкція комунального підприємства 
«Водно -  спортивний комбінат» Дніпровської міської ради та надати пропозиції.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 5
«Проти» - 1
«Утримався» - 1

ВІРІШИЛИ:
Доручити голові Комітету ГР ДМР з питань спорту Штефану Д. Г. 

розглянути звернення Дубчева В. В. щодо сприяння реалізації проекту 
регіонального розвитку «Реконструкція комунального підприємства «Водно -  
спортивний комбінат» Дніпровської міської ради та надати пропозиції.

4. Щодо звернення члена ГР ДМР Богданова М.Ю. до Правління ГР 
ДМР з пропозицією про включення його кандидатури до ряду конкурсних 
(експертних) комісій та робочих груп

СЛУХАЛИ:
Корбана Г.О., голову ГР ДМР, який поінформував про надходження 

звернення члена ГР ДМР Богданова М.Ю. до Правління ГР ДМР з пропозицією 
про включення його кандидатури до ряду конкурсних (експертних) комісій та 
робочих груп.

Зокрема, Богданов М.Ю. просить включити його кандидатуру до складу 
робочої групи з питань розгляду електронної петиції Дніпровської міської ради, 
до складу Експертної комісії Бюджету участі Дніпровської міської ради та до 
складу конкурсної комісії з відбору громадських об’єднань для надання
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фінансової підтримки з бюджету м. Дніпра відповідно до Програми розвитку 
місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, 
її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки.

Голова ГР ДМР Корбан Г.О. запропонував доручити заступнику голови ГР 
ДМР Грищенку Г.Ф. розглянути та надати пропозиції, враховуючи те, що 
Богданов М.Ю. є членом комітету з питань комунальної власності, земельних 
відносин, архітектури, будівництва та регуляторної політики.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одноголосно.

ВІРІШИЛИ:
Доручити Грищенко Г.Ф. розглянути звернення члена ГР ДМР 

Богданова М.Ю. до Правління ГР ДМР з пропозицією про включення його 
кандидатури до ряду конкурсних (експертних) комісій та робочих груп та надати 
пропозиції.

5. Про залучення представників ГР ДМР до роботи Координаційної 
ради та Робочої групи для розробки Стратегії розвитку міста «Дніпро -  
2030»

СЛУХАЛИ:
Гріщенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який поінформував про 

надходження листа від КП «Агентство розвитку Дніпра» Дніпровської міської 
ради про створення Координаційної ради та Робочої групи для розробки 
Стратегії розвитку міста «Дніпро -  2030» та запрошення до участі у цій роботі 
Громадську раду при Дніпровській міській раді.

Запропонував делегувати Голову ГР ДМР Корбана Г.О. до складу 
Координаційної ради, а для роботи у складі Робочій групі для розробки Стратегії 
розвитку міста «Дніпро -  2030» делегувати голову комітету з питань розвитку 
громад та місцевого самоврядування Жолудева С. В. та голову комітету з питань 
культури, культурної спадщини, національно -  патріотичного виховання та 
релігії Ростовцева О. Ю.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одноголосно.

ВІРІШИЛИ:
Делегувати Голову ГР ДМР Корбана Г.О. до складу Координаційної ради, а 

для роботи у складі Робочій групі для розробки Стратегії розвитку міста «Дніпро 
-  2030» делегувати голову комітету з питань розвитку громад та місцевого 
самоврядування Жолудева С. В. та голову комітету з питань культури, 
культурної спадщини, національно -  патріотичного виховання та релігії 
Ростовцева О. Ю.
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6. Щодо з’ясування обставин справи по запиту міжнародного радіо 
«Голос Америки»

СЛУХАЛИ:
Гріщенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який поінформував про 

надходження у лютому цього року запиту журналіста міжнародного радіо 
«Голос Америки» Олександра Яневського про уточнення інформації та обставин 
стосовно повідомлення американського видання ВиггРееб, про те, що ряд 
українських церков та організацій, у т.ч. ніби то й ГР ДМР, свого часу надіслали 
листа держсекретарю США Майку Помпео, в якому закликали уряд США 
звільнити посла Марі Йованович.

Гріщенко Г. Ф. запрпонував доручити спікеру ГР ДМР Слуцьковській Д.М. 
з’ясувати обставини справи по запиту міжнародного радіо «Голос Америки» та 
надати пропозиції.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одноголосно.

ВИРІШИЛИ:
Доручити спікеру ГР ДМР Слуцьковській Д.М. з’ясувати обставини справи 

по запиту міжнародного радіо «Голос Америки» та надати пропозиції.

Інших пропозицій не надходило. Вирішення питань порядку денного 
вичерпано, зауважень щодо ведення засідання Правління Громадської ради при 
Дніпровській міській раді шляхом електронних консультацій - не має. Засідання 
оголошено закритим.

Цей Протокол складений в двох оригінальних примірниках, засвідчених 
підписом секретаря та головуючого засідання.

Голова Громадської ради

Секретар Громадської ради О. Є. МАЛЬЦЕВА

Г.О. КОРБАН


