ПРОТОКОЛ
№22
засідання Правління Громадської ради при Дніпровській міській раді
02.06.2020 року
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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., Волкова О. В., Мірошніченко М. О., Пінчук 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 контроль виконання комітетами ГР ДМР планів роботи ГР ДМР за
період з березня по червень поточного року, та контроль виконання рішень
Правління ГР ДМР щодо заяв та звернень громадян та організацій станом на
01.06.2020.
3. Розгляд заяв та звернень громадян та організацій, що надійшли до
Громадської ради:
- звернення гр. Худой О.В. щодо сприяння у вирішенні питання
затвердження технічного завдання на будівництво дитячих майданчиків КП
«Спорт-Дніпро» (проект - переможець у Бюджеті участі) ;
- звернення гр. Жуковської Р.Й. за дорученням мешканців вулиць
Паторжинського, Пісаржевського, О. Гончара щодо тарифів на послуги
теплопостачання ТОВ «ТЕРО лтд» та ремонту аварійної будівлі котельні;
- звернення Громадської спілки «Асоціація управителів та власників житла
щодо розробки Єдиної програми у сфері ЖКП «Діяти разом».
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - одноголосно
УХВАЛИЛИ:
Затвердити запропонований порядок денний засідання Правління.
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електронних

СЛУХАЛИ:
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував провести
засідання Правління шляхом електронних консультацій.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - одноголосно
УХВАЛИЛИ:
Провести засідання Правління шляхом електронних консультацій.

2.
Про контроль виконання комітетами ГР ДМР планів роботи ГР
ДМР за період з березня по червень поточного року, та контроль
виконання рішень Правління ГР ДМР щодо заяв та звернень громадян та
організацій станом на 01.06.2020
СЛУХАЛИ:
Грищенка Г.Ф., заступника голови ГР ДМР, який поінформував, що
затвердженим планом роботи ГР ДМР на 2020 рік передбачено розгляд
Громадською радою 40 планових питань та проведення 32 публічних заходів. У
зв’язку з об’явленим у країні карантином конкретні терміни виконання заходів
річного плану роботи не визначались, більшість заходів не проводилося. Наразі,
карантинні обмеження пом’якшуються, у зв’язку з чим є необхідність заслухати
на Правлінні ГР ДМР голів комітетів щодо виконаних планів роботи за період з
березня по червень поточного року, а також відкоригувати річний план роботи
ГР ДМР та встановити конкретні терміни виконання заходів на 2020 рік.
Також, Грищенко Г.Ф. повідомив, що у першому півріччі 2020 року було
проведено 6 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 01.06.2020 на контролі виконання
у комітетах ГР ДМР стоять 22 питання, конкретні терміни виконання яких у
зв’язку з об’явленим у країні карантином не визначались. Враховуючи
пом’якшення обмежень під час карантину, є необхідність заслухати на
Правлінні ГР ДМР голів комітетів щодо виконання рішень Правління з цих
питань та встановити терміни виконання вищезазначених питань.
Крім того, Грищенко Г.Ф. запропонував провести навчально-методичний

з
семінар з головами комітетів оновленої ГР ДМР щодо напрацювання єдиної
методології проведення публічних заходів комітетами ГР ДМР, уніфікації
підготовки документів Громадської ради та покращення документообігу.
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував членам
Правління ГР ДМР провести до 26 червня 2020 року розширене засідання
Правління ГР ДМР з запрошенням голів комітетів ГР ДМР, на якому
розглянути:
- питання контролю виконання рішень Правління ГР ДМР у 2020 році;
- питання виконання комітетами ГР ДМР планів роботи за період з
березня по червень поточного року;
- питання відкоригування річного плану роботи ГР ДМР та
встановлення конкретних термінів виконання заходів на 2020 рік;
- проведення навчально-методичного семінару з головами комітетів ГР
ДМРГОЛОСУВАЛИ:
«За» - одноголосно
УХВАЛИЛИ:
Провести до 26 червня 2020 року розширене засідання Правління ГР ДМР
з запрошенням голів комітетів ГР ДМР, на якому розглянути:
- питання контролю виконання рішень Правління ГР ДМР у 2020 році;
- питання виконання комітетами ГР ДМР планів роботи за період з
березня по червень поточного року;
- питання відкоригування річного плану роботи ГР ДМР та
встановлення конкретних термінів виконання заходів на 2020 рік;
- проведення навчально-методичного семінару з головами комітетів ГР
ДМР.

3. Розгляд заяв громадян та звернень громадян та організацій, що
надійшли до Громадської ради
СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів про
надходження звернення від гр. Худой О.В. щодо сприяння у вирішенні питання
затвердження технічного завдання на будівництво дитячих майданчиків КП
«Спорт-Дніпро».
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити
розглянути це питання комітету ГР ДМР з питань комунальної власності,
земельних відносин, архітектури, будівництва та регуляторної політики.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - одноголосно
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ВІРІШИЛИ:
Доручити комітету з питань комунальної власності, земельних відносин,
архітектури, будівництва та регуляторної політики ГР ДМР розглянути
звернення від гр. Худой О.В. щодо сприяння у вирішенні питання затвердження
технічного завдання на будівництво дитячих майданчиків КП «Спорт-Дніпро».

СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів про
надходження звернення гр. Жуковської Р.Й. за дорученням мешканців вулиць
Паторжинського, Пісаржевського, О. Гончара щодо тарифів на послуги
теплопостачання ТОВ «ТЕРО лтд» та ремонту аварійної будівлі котельні.
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити
розглянути це питання комітету ГР ДМР з питань житлово-комунального
господарства та благоустрою.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - одноголосно
ВІРІШИЛИ:
Доручити комітету з питань житлово-комунального господарства та
благоустрою ГР ДМР розглянути звернення звернення гр. Жуковської Р.Й. за
дорученням мешканців вулиць Паторжинського, Пісаржевського, О. Гончара
щодо тарифів на послуги теплопостачання ТОВ «ТЕРО лтд» та ремонту
аварійної будівлі котельні.

СЛУХАЛИ:
Грищенка Г. Ф., заступника голови ГР ДМР, який доповів про
надходження звернення Громадської спілки «Асоціація управителів та
власників житла щодо розробки Єдиної Комплексної цільової програми
підвищення енергоефективності та розвитку житлово - комунальної
інфраструктури м. Дніпро на 2020 -2025 «Діяти разом».
Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував доручити
розглянути це питання комітету ГР ДМР з питань житлово-комунального
господарства та благоустрою.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - одноголосно
ВІРІШИЛИ:
Доручити комітету з питань житлово-комунального господарства та
благоустрою ГР ДМР розглянути звернення Громадської спілки «Асоціація
управителів та власників житла щодо розробки Єдиної Комплексної цільової
програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово - комунальної
інфраструктури м. Дніпро на 2020 -2025 «Діяти разом».
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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 - не має.
Засідання оголошено закритим.
Цей Протокол складений в двох оригінальних примірниках, засвідчених
підписом секретаря та головуючого засідання.

Голова Громадської ради

Г.О. КОРБАН

Секретар Громадської ради

О. Є. МАЛЬЦЕВА

