
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням загальних зборів
Громадської ради
прій Дніпровській міській раді
від 23.07.2021 р.№ 17
(додаток 1)

Звіт
про результати діяльності Громадської ради 

при Дніпровській міській раді за перше півріччя 2021 року

Громадська рада при Дніпровській міській раді, здійснює свої 
повноваження відповідно до Положення про Громадську раду при 
Дніпровській міській раді, затвердженого рішенням Дніпровської міської ради 
від 24.07.2019 № 94/47 та Регламенту Громадської ради при Дніпровській 
міській раді.

З метою організації ефективної роботи Громадської ради на загальних 
зборах від 31.03.2021р., протокол №16, було затверджено План роботи 
Громадської ради при Дніпровській міській раді на 2021 рік, де у першому 
півріччі були передбачені заходи по наступним напрямкам діяльності:

1. Проведення засідань Громадської ради та розгляд перспективних 
питань (заплановано розглянути протягом 1-2 кварталу 36 питань).

2. Проведення планових засідань робочих органів Громадської ради 
(заплановано проводити засідання комітетів ГР ДМР не рідше 1 раз на місяць, 
засідання Правління не рідше 1 раз на місяць).

3. Проведення громадської експертизи діяльності Дніпровської міської 
ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств та громадської 
антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів 
(заплановано провести 6 експертиз протягом 1-3 кварталу).

4. Проведення публічних заходів Громадської ради, (заплановано 23 
публічних заходи протягом 1-3 кварталу).

5. Забезпечення висвітлення діяльності громадської ради шляхом 
підготовки та розсипки у ЗМІ прес-релізів, статей, інтерв'ю, пакетів матеріалів 
з питань, підготовлених комітетами та розглянутих на загальних зборах 
Громадської ради та на Правлінні ГР ДМР.

6. Інша діяльність, зокрема, участь членів ГР ДМР у засіданнях 
виконкому, постійних депутатських комісій та пленарних засіданнях міської 
ради та районних у місті рад. Надання запитів до Дніпровської міської ради, її 
виконавчих органів та комунальних підприємств і закладів щодо отримання 
інформації для організації роботи комітетів.

Протягом: звітного періоду відбулося одне засідання загальних зборів ГР 
ДМР, та 6 засідань Правління ГР ДМР, на яких розглянуті і обговорені 
питання діяльності Громадської ради. Комітетамш Громадської ради 
проведено 24 профільних засідання, на яких розглядались планові та нагальні 
питання діяльності Громадської ради.
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До Громадськоії ради у звітному періоді надійшло 17 звернень громадян. 
Питання, які порушені у зверненнях та стосувались різних сфер 
життєдіяльності, пройшли обговорення та знайшли визначених 
відповідальних виконавців та чіткі строки виконання.

Членами Громадської ради здійснювався громадський контроль за 
врахуванням Дніпровською міською радою та її виконавчими органами 
пропозицій і зауважень громадськості, дотриманням нормативно-правових 
актів, спрямованих на запобігання та протидію корупії, а також сформовано 
сталий зворотній зв'язок між органами міської влади та інститутами 
громадянського сусільства, шляхом розгляду та вирішення питань, які мають 
важливе суспільне значення. Серед критеріїв контролю: ефективнтсть 
функціонування та діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради, 
відповідність рішень органу місцевого самоврядування суспільним потребам, 
викликам та очікуваням, а також стратегічним пріоритетам, стабільність і 
послідовність дій, професіоналізм, компетентність, відкритість та прозорість 
процесу прийняття управлінських рішень, залучення громадськості до процесу 
формування та прийняття рішень Дніпровською міською радою».

Членами Громадської ради проведено більше 60 зустрічей з посадовими 
особами департаментів та управлінь Дніпровської міської ради. В ході таких 
зустрічей члени Громадської ради висловлювали свої зауваження та вносили 
пропозицї по вирішенню проблем мешканців міста і удосконаленню роботи 
структурних підрозділів Дніпровської міської ради.

Так, комітетом ГР ДМР з питань комунальної власності, земельних 
відносин, архітектури, будівництва та регуляторної політики розглядалось 
планове питання про обмеження доступу мешканців міста до берегу р. Дніпро. 
Комітетом було підготовлено пропозиції, а рішенням загальних зборів 
Громадської ради від 31.03.2021р., протокол №16 було прийнято звернення до 
Дніпровської міської ради про надання інформації та копій документів для 
проведення громадської експертизи діяльності Департаменту парків та 
рекреації ДМР, КП «Дирекція територій і об’єктів рекреації» ДМР, КП 
«Міські причали» ДМР, Інспекція з питань благоустрою ДМР, КП 
«Благоустрій міста» ДМР, КП «Управління контролю за благоустроєм міста» 
ДМР, КП «Транспортна інфраструктура міста», КП «Дніпротранскомплекс» 
ДМР та КП «Дніпродорсервіс» ДМР. Правлінням ГР ДМР на засіданні 14 
квітня 2021р. було визначено коло питань та створено робочу групу для 
проведення вищезазначених громадських експертиз. Проводиться робота з 
вивчення отриманих документів та підготовки експертних висновків. 
Завершення проведення вищезазначених експертиз заплановано у третьому 
кварталі поточного року.

Комітетом ГР ДМР з питань соціального захисту населення, сім’ї та 
дитини у звітному періоді, відповідно до плану роботи, розглядались 
проблемні питання діяльності установ всіх форм власності, які надають 
послуги цілодобового або тимчасового перебування або утримання для 
вразливих категорій населення (осіб похилого віку, алко- та наркозалежних, 
колишніх в’язнів, тощо) на території міста. За поданням комітету, загальними 
зборами Громадської ради від 31 березня 2021 року, протокол № 16, ухвалене
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рішення про звернення до Дніпровської міської ради з пропозицією щодо 
прийняття рішення про розробку та затвердження Міської програми 
соціальної реабілітації та догляду осіб вразливих категорій (нарко- та 
алкозалежних, колишніх в’язнів, носіїв ВІЛ та туберкульозу тощо) та людей 
похилого віку, які потребують сторонньої допомоги, та активно 
впроваджувати механізми соціального замовлення для вирішення такої 
проблематики. Створена робоча група з членів Громадської ради та 
представників Департаменту соціальної політики ДМР і Департаменту з 
питань охорони здоров’я ДМР, які наразі опрацьовують пропозиції щодо 
розробки вищезазначеної програми.

Комітетом ГР ДМР з питань житлово-комунального господарства та 
благоустрою здійснювалась комунікація та проводилась робота з 
Департаментом благоустрою Дніпровської міської ради щодо розробки міської 
програми «Місто Дніпро зручне для всіх» на 2021-2025 р.р.», рішення про 
розробку якої прийняте Дніпровською міською радою на підставі звернення 
загальних зборів Громадської ради від 30.09.2020 р., протокол № 15.

Громадська рада при Дніпровській міській раді підтримала такий 
важливий соціальний проект, як відкриття кризової кімнати, оскільки це 
важливий елемент у системі координат швидкого реагування на випадки 
домашнього насильства. Голова комітету ГР ДМР з питань освіти та молоді 
Пінчук М.В. взяла участь проведенні прес-конференції з проблемних питань 
домашнього насильства та відкритті кризової кімнати для постраждалих у м. 
Дніпрі.

Головою комітету ГР ДМР з питань охорони здоров’я Бабич Л.А. 
проводились прес-конференції на підтримку міських лікарень та виступи на 
каналі «Дніпро ТВ» з актуальних питань охорони здоров’я. Комітетом 
проводився постійний моніторинг ситуації щодо заходів протидії СОУШ, які 
здійснюються у місті Дніпрі.

Комітетом ГР ДМР з питань екології, захисту довкілля та сталого 
розвитку у першому та другому кварталі поточного року проводилась 
громадська експертиза роботи КП «Зооконтроль» щодо реалізації вимог 
Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та «Правил 
утримання тварин у домашніх умовах та поводження з домашніми тваринами 
на території міста Дніпра». Готуються експертні висновки та пропозиції 
Дніпровській міській раді.

Комітетом ГР ДМР з питань спорту в рамках опрацювання планового 
питання щодо збільшення можливості учням відвідувати спортивні гуртки та, 
у зв’язку із зверненням громадських організацій, які займаються розвитком і 
популяризацією спорту у м. Дніпрі, були направлені листи до виконавчих 
органів Дніпровської міської ради з пропозиціями щодо розв’язання 
проблемних питань діяльності таких ГО під час карантину та вирішення 
питання щодо зменшення податкового навантаження.

Члени ГР ДМР приймали участь у засіданнях виконкому, постійних 
депутатських комісій та пленарних засіданнях міської ради та районних у 
місті рад. Зокрема, голова ГР ДМР Корбан Г.О. приймав участь у роботі 
Координаційної ради, а голови комітету з питань розвитку громад та місцевого
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самоврядування Жолудева С. В. та комітету з питань культури, культурної 
спадщини, національно -  патріотичного виховання та релігії Ростовцева О. Ю. 
у Робочій групі з розробки Стратегії розвитку міста «Дніпро -  2030».

За результатами розгляду питань на засіданнях робочих органів 
Громадськот ради було підготовлено 45 різноманітних звернень, листів, 
запитів до структурних підрозділів міської ради, а також звернення до 
Міністерств та правоохоронних органів.

Члени Громадської ради брали активну участь в консультаціях з 
громадськістю, що проводились Дніпровською міською радою згідно 
затвердженого плану.

Спікером ГР ДМР здійснювалось висвітлення діяльності Громадської 
ради шляхом підготовки та розсилки у ЗМІ прес-релізів, статей, інтерв'ю, 
пакетів матеріалів з питань, підготовлених комітетами та розглянутих на 
загальних зборах Громадської ради та на Правлінні ГР ДМР.

Голова Громадської ради та члени правління і голови комітетів ГР ДМР 
протягом звітного періоду виступали, надавали інтерв’ю та коментарі з різних 
питань, пов’язаних з діяльністю Громадської ради та міської влади, у ЗМІ та у 
соціальних мережаїх.

Секретар Громадеької ради
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