
ПРОТОКОЛ 
№ 15

загальних зборів Громадської ради при Дніпровській міській раді

м. Дніпро ЗР вересня 2020 р.

Загальні збори Громадської ради при Дніпровській міській раді (далі -  ГР 
ДМР) проведено через електронні засоби комунікації між членами Громадської 
ради відповідно до п. 5.9. Положення про Громадську раду при Дніпровській 
міській раді та п.п. 3.13, 4.6 Регламенту Громадської ради при Дніпровській міській 
раді у формі опитування та надання пропозицій через електронні засоби комунікації 
(електронна пошта).

Прийняли участь в опитуванні:
Голова Громадської ради при Дніпровській міській раді Корбан Г.О., 

заступник голови ГР ДМР Грищенко Г. Ф. та 29 членів Громадської ради при 
Дніпровській міській раді.

Не прийняли участі в опитуванні 8 членів ГР ДМР з невідомих обставин.
Загальна кількість членів ГР ДМР складає 39 осіб.
Кворум для прийняття рішень згідно Положення про ГР ДМР -  13 голосів.
Таким чином загальні збори ГР ДМР вважаються правомочними.
Ведення протоколу загальних зборів ГР ДМР здійснює секретар ГР ДМР 

Мальцева О.Є.

СЛУХАЛИ:
Корбана Г.О., голову ГР ДМР, який запропонував затвердити наступний 

порядок денний засідання загальних зборів ГР ДМР:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про проведення засідання загальних зборів ГР ДМР шляхом електронних 

консультацій (голосування).
2. Про затвердження результатів планової роботи ГР ДМР, а також 

розглянутих заяв та звернень громадян та організацій, що надійшли до Громадської 
ради за перше півріччя 2020 р.

3. Про звернення до Дніпровської міської ради щодо прийняття рішення про 
розробку та затвердження міської програми «Місто Дніпро зручне для всіх» на 
2021-2025 р.р.».

4. Про звернення до Дніпровської міської ради щодо прийняття рішення про 
вступ міста Дніпро до некомерційної організації ECAD (European Cities Against 
Drugs) -  Європейські міста вільні від наркотиків.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 3 1
«Проти» - 0
«Утримались» -0

ВИРІШИЛИ:
Затвердити запропонований порядок денний засідання загальних зборів ГР 

ДМР.



Перше питання порядку денного

1. Про проведення засідання загальних зборів ГР ДМР шляхом 
електронних консультацій

СЛУХАЛИ:
Корбана Г.О., голову ГР ДМР, який запропонував провести засідання 

загальних зборів ГР ДМР шляхом електронних консультацій (голосування).

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 31 
«Проти» - 0 
«Утримались» -0

ВИРІШИЛИ:
Провести засідання загальних зборів ГР ДМР шляхом електронних 

консультацій (голосування).

Друге питання порядку денного

2. Про затвердження результатів планової роботи ГР ДМР, а також 
розглянутих заяв та звернень громадян та організацій, що надійшли до 
Громадської ради за перше півріччя 2020 р.

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

до рішення Правління ГР ДМР від 01.07.2020р., протокол №25, на розгляд 
загальних зборів ГР ДМР виноситься питання про затвердження результатів 
планової роботи ГР ДМР, а також розглянутих заяв та звернень громадян та 
організацій, що надійшли до Громадської ради за перше півріччя 2020 року.

Планом роботи Громадської ради при Дніпровській міській раді на 2020 рік у 
першому півріччі були передбачені заходи по наступним напрямкам діяльності:

1. Проведення засідань Громадської ради та розгляд перспективних питань 
(заплановано розглянути протягом 2-3 кварталу 24 питання).

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 З 
експертизи протягом 2-3 кварталу.

4. Проведення публічних заходів Громадської ради, (заплановано 27 публічних 
заходів протягом першого півріччя).

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.

12 березня 2020 року рішенням Уряду в Україні було запроваджено карантин, 
що безумовно наклало відбиток на поточну планову діяльність ГР ДМР. 
Проведення засідань загальних зборів, Правління та комітетів ГР ДМР прийшлось 
перевести в онлайн режим шляхом опитування та надання пропозицій через 
електронні засоби комунікації. Публічні заходи зведено до мінімуму, або 
перенесено на інший строк після закінчення карантину.

Разом з тим, за період з березня по червень 2020 року було проведено 2 
загальних зборів Громадської ради, 8 засідань Правління ГР ДМР, регулярно 
проводились засідання комітетів, на яких розглядались планові та нагальні питання 
діяльності Громадської ради.

Так, комітетом ГР ДМР з питань комунальної власності, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та регуляторної політики розглядалось планове питання 
щодо необхідності інвентаризації та забезпечення раціонального використання 
земельних ділянок спеціального призначення, навколо яких встановлюються 
санітарно-захисні та охоронні зони, зокрема земель, зайнятих об’єктами 
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, зокрема лініями електромереж, 
трубопровідного транспорту, зв’язку, базових станцій стільникового зв’язку тощо. 
За результатами розгляду члени комітету прийшли до висновку, що встановлення 
сервітуту для земельних ділянок спеціального призначення, навколо яких 
встановлюються санітарно-захисні та охоронні зони, дасть можливість 
компенсувати втрати територіальної громади м. Дніпро від знецінення земель, що 
обмежені у використанні. З метою забезпечення санітарного благополуччя 
населення від електромагнітного випромінювання антен мобільного зв’язку, 
раціонального використання земель та поповнення дохідної частини бюджету 
комітетом було підготовлено та на загальних зборах Громадської ради 30.06.2020 р. 
ухвалене рішення про звернення Громадської ради до Дніпровської міської ради з 
пропозицією щодо розробки та затвердження Положення про земельний сервітут та 
порядок визначення плати за землю при встановленні земельного сервітуту, а також 
Типових договорів про встановлення земельного сервітуту.

Комітетом ГР ДМР з питань соціального захисту населення, сім’ї та дитини у 
звітному періоді розглядалось актуальне питання щодо стану справ з домашнім 
насильством у місті Дніпрі під час карантину. В результаті проведених спільних 
засідань з комітетом ГР ДМР з питань освіти та молоді, Управління служби - у 
справах дітей Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради, 
Дніпровського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді були 
розглянуті питання взаємодії відповідних служб міста та поліції під час надання 
допомоги жертвам домашнього насильства. Виявлено проблемні ділянки у цьому 
ланцюжку. Наразі вже напрацьовані пропозиції щодо покращення роботи міських 
служб та дитячих навчальних закладів щодо протидії домашньому та дитячому 
насильству. Проте, залишаються не вирішеними деякі питання фінансування, 
зокрема, щодо проведення первинного медичного обстеження постраждалих від 
домашнього насильства («соціальна койка») та взаємодії з підрозділом поліції 
«Поліна», який спеціально створено для оперативного реагування на всі випадки 
домашнього насильства.



Під час розгляду цього питання на засіданні Правління ГР ДМР 01.07.2020р. 
комітету було запропоновано, залучивши представників відповідних служб 
Дніпровської міської ради, проробити питання щодо фінансування у галузі 
боротьби з домашнім насильством через запровадження механізму «соціальних 
послуг», передбачити можливість співфінансування діяльності підрозділу «Полина» 
у м. Дніпрі., та підготувати пропозиції для прийняття рішення Громадською радою 
щодо звернення до Дніпровської міської ради з питань розробки та затвердження 
Міської програми протидії домашньому насильству та впровадження механізму 
закупівлі та надання «соціальних послуг» у місті.

Комітетом ГР ДМР з питань транспорту та зв’язку розглядалось планове 
питання щодо облаштування незаконної автостоянки за адресою: м. Дніпро, по вул. 
Буковинська, в районі будинку, 5 та самовільного захоплення земельної ділянки. 
Під час обговорення 01.07.2020р. на засіданні Правління ГР ДМР, зважаючи на 
актуальність та розповсюдженість цієї ситуації у місті, комітету було 
запропоновано включити питання контролю за влаштуванням незаконних 
автостоянок на території міста до плану роботи комітету.

Комітетом ГР ДМР з питань розвитку громад та місцевого самоврядування, 
згідно з планом роботи ГР ДМР, розпочато проведення двох громадських 
експертиз: стану критичної інфраструктури міста; формування бюджету громади та 
можливості повноти реалізації повноважень ОМС. Комітетом вже виконана 
відповідна робота з підготовки та збору інформації. Наразі необхідно отримати 
офіційні відповіді від департаментів Дніпровської міської ради. За інформацією 
голови комітету проведення громадських експертиз буде завершено, як і було 
заплановано, до кінця третього кварталу цього року.

Комітетом ГР ДМР з питань екології, захисту довкілля та сталого розвитку у 
другому кварталі розпочато проведення громадської експертизи роботи КГІ 
«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». Роботу планується 
завершити до кінця третього кварталу.

Спікером ГР ДМР здійснювалось 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.

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 мережах.

Як приклад, 16 червня, в антикризовому медіа-центрі ІА «МОСТ-ДНІПРО» 
відбулася прес-конференція на тему: «Як в Дніпрі борються з амброзією та іншими 
карантинними рослинами: моніторинг муніципальної програми», в якій взяла 
участь член правління, голова комітету ГР ДМР з питань екології, захисту довкілля 
та сталого розвитку Мірошніченко М. О.

Головою комітету ГР ДМР з питань охорони здоров’я Бабич Л.А. підготовлено 
петицію на підтримку Дніпровської міської інфекційної лікарні №21, проводились 
прес-конференції на підтримку міських лікарень та виступи на каналі «ДніпроТВ» 
(2 рази на тиждень) з актуальних питань охорони здоров’я під час карантину.

Члени ГР ДМР приймали участь у засіданнях виконкому, постійних 
депутатських комісій та пленарних засіданнях міської ради та районних у місті рад. 
Зокрема, рішенням загальних зборів ГР ДМР від 23.05.2020 делеговано голову ГР



ДМР Корбана Г.О. для робота у складі Координаційної ради та голів комітету з 
питань розвитку громад та місцевого самоврядування Жолудева С. В. та комітету з 
питань культури, культурної спадщини, національно — патріотичного виховання та 
релігії Ростовцева О. Ю. для роботи у Робочій групі для розробки Стратегії 
розвитку міста «Дніпро -  2030».

Рішенням загальних зборів ГР ДМР від 23.05.2020 делеговано трьох членів ГР 
до складу конкурсних комісій для проведення конкурсів на зайняття посад 
керівників закладів охорони здоров’я -  генеральних директорів комунальних 
некомерційних підприємств Дніпровської міської ради.

Рішенням Правління від 15.04.2020р. уповноважено голову комітету ГР ДМР 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.

Громадською радою з березня по червень 2020р. направлено 27 запитів до 
Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств і 
закладів щодо отримання інформації для організації роботи комітетів ГР ДМР.

Протягом звітного періоду до Громадської ради надійшло 12 звернень від 
громадян, розгляд яких було доручено комітетам ГР ДМР за напрямком діяльності.

Найбільше звернень (4) довелося розглянути комітету ГР ДМР з питань 
комунальної власності, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
регуляторної політики. Завдяки таким зверненням небайдужих мешканців нашого 
міста, були виявлені системні проблеми, вирішення яких знаходиться в компетенції 
міської влади.

За результатами розгляду звернення гр. Полешко Л. щодо перешкод у вільному 
доступі громадянам до берегу річки Дніпро було направлено пропозиції 
Дніпровській міській раді щодо здійснення самоврядного контролю вздовж р. 
Дніпро для виявлення юридичних та фізичних осіб, які перекрили прохід до берегів 
річки, вжиття заходів до таких осіб відповідно до повноважень міської ради та 
усунення виявлених порушень.

За результатами звернення гр. Худой О.В. щодо проблем у питанні погодження 
проекту дитячого майданчика з комунальним підприємством міської ради 
комітетом було підготовлено та на загальних зборах Громадської ради 30.06.2020р. 
ухвалене рішення про звернення Громадської ради при Дніпровській міській раді до 
Дніпровської міської ради з пропозицією щодо прийняття рішення про внесення 
змін до Міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет 
участі) у м. Дніпрі на 2016 -  2020 роки».

Комітетом ГР ДМР з питань житлово-комунального господарства та 
благоустрою розглянуто звернення гр. Мокра О.В. та інших мешканців по вул. 
Іркутська щодо освітлення території та обрізки дерев в районі лікувального центру 
по вул. С.Ковалевської, 53а. Освітлення території вже відновлено. Обрізка дерев в 
районі лікувального центру по вул. С.Ковалевської, 53а буде виконана восени. 
Планується провести благоустрій прилеглої території та демонтаж остатків стіни. 
Також, у плані комунальників нове освітлення та ремонт пішохідної доріжки від 
будинку С.Ковалевської, 55 до будинку С.Ковалевської, 63, та від будинку 
С.Ковалевської, 80 до вул. Образцова з благоустроєм з обох сторін від пішохідному 
переходу.

За результатами розгляду комітетом ГР ДМР з питань екології, захисту 
довкілля та сталого розвитку звернення гр. Горуля О.І. та інших мешканців по вул. 
Окружній у м. Дніпрі щодо ліквідації стихійного звалища відходів на розі вул.



Новопоточна, 34а та вул. Окружна, Департаментом екологічної політики 
Дніпровської міської ради повідомлено, що стихійне звалище ліквідоване.

Наразі на розгляді заступника голови Громадської ради, комітету ГР ДМР з 
питань екології, захисту довкілля та сталого розвитку і комітету ГР ДМР з питань 
житлово-комунального господарства та благоустрою знаходяться звернення 
мешканців Самарського району м. Дніпра щодо ліквідації стихійного сміттєзвалища 
в балці біля Кирпічного озера та вирішення питань благоустрою на ж/м Ігрень. 
Проведено виїзну нараду за участю членів ГР ДМР, представників Самарської 
районної у місті Дніпрі ради, Департаменту екологічної політики Дніпровської 
міської ради, Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської 
ради, мешканців ж/м Ігрень. Напрацьовується план заходів щодо вирішення 
комплексу поставлених у зверненнях громадян питань.

Протягом звітного періоду відбулись зміни у складі Громадської ради при 
Дніпровській міській раді, один член ГР ДМР вибув за власним бажанням та до 
складу ГР ДМР були прийняті три нових члена від інститутів громадянського 
суспільства Благодійна організація «Благодійне товариство «Мережа 100 відсотків 
життя Дніпро», Громадська організація «Суспільство та екологія», 
Дніпропетровська обласна дитяча громадська організація «Федерація спортивних 
единоборств «Сакура».

Таким чином, не дивлячись на складні умови карантину, в яких прийшлося 
працювати членам Громадської ради при Дніпровські міській раді, плани роботи за 
період з березня по червень 2020 року комітетами ГР ДМР та рішення Правління ГР 
ДМР в цілому виконуються.

Враховуючи вищезазначені обставини були підготовлені зміни до Плану 
роботи Громадської ради при Дніпровські міській раді на 2020 р. щодо визначених 
термінів виконання.

Корбана Г.О., голову ГР ДМР, який запропонував членам ГР ДМР затвердити 
результати планової роботи ГР ДМР за перше півріччя 2020 р. та відкоригований 
План роботи Громадської ради при Дніпровській міській раді на 2020 р. (додається).

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 3 1
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:
Затвердити результати планової роботи ГР ДМР за перше півріччя 2020 р. та 

відкоригований План роботи Громадської ради при Дніпровські міській раді на
2020 р.

Третє питання порядку денного

3. Про звернення до Дніпровської міської ради щодо прийняття рішення 
про розробку та затвердження міської програми «Місто Дніпро зручне 
для всіх» на 2021-2025 р.р.».

СЛУХАЛИ:
Волкову О.В., голову комітету ГР ДМР з питань житлово-комунального 

господарства та благоустрою, яка поінформувала, що на засіданні комітету ГР ДМР



з питань житлово-комунального господарства та благоустрою (протокол № 3 від 
17.08.2020р.) було ухвалене рішення про винесення на розгляд загальних зборів ГР 
ДМР питання звернення до Дніпровської міської ради щодо прийняття рішення про 
розробку та затвердження міської програми «Місто Дніпро зручне для всіх» на 
2021-2025 р.р.». Розробка програми та її впровадження дозволить вирішити 
проблемні питання, які виникають при реалізації рішення 48-ї сесії Дніпровської 
міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста Дніпра», буде 
направлена на виконання Указу Президента України №875/2019 «Про підвищення 
ефективності заходів у сфері прав осіб з інвалідністю» та сприяти створенню умов 
для реалізації особами з інвалідністю гарантованих їм прав та свобод, підвищення 
рівня доступності для таких осіб соціальних, медичних, освітніх та інших послуг, 
створення безперешкодного середовища у місті Дніпрі.

Корбана Г.О., голову ГР ДМР, який запропонував членам ГР ДМР затвердити 
звернення до Дніпровської міської ради щодо прийняття рішення про розробку та 
затвердження міської програми «Місто Дніпро зручне для всіх» на 2021-2025 р.р.». 
Проект звернення ГР ДМР викладено у Додатку 2 до цього протоколу.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 3 1
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звернення Громадської ради при Дніпровській міській раді до 
Дніпровської міської ради щодо прийняття рішення про розробку та затвердження 
міської програми «Місто Дніпро зручне для всіх» на 2021-2025 р.р.».

Четверте питання порядку денного

4. Про звернення до Дніпровської міської ради щодо прийняття 
рішення про вступ міста Дніпро до некомерційної організації ECAD (European 
Cities Against Drugs) -  Європейські міста вільні від наркотиків.

СЛУХАЛИ:

Жолудева С.В., голову комітету ГР ДМР з питань розвитку громад та 
місцевого самоврядування, який поінформував, що на засіданні Правління ГР ДМР 
(протокол № ЗО від 21.09.2020р.) було ухвалене рішення про винесення на розгляд 
загальних зборів ГР ДМР питання звернення до Дніпровської міської ради щодо 
прийняття рішення про вступ міста Дніпро до некомерційної організації ECAD 
(European Cities Against Drugs) -  Європейські міста вільні від наркотиків. Це 
некомерційна організація, заснована в Швеції, ціль якої -  демократичний розвиток 
міст і спільнот, вільних від наркотиків, розробка та просування програм боротьби з 
незаконним обігом наркотиків. Мета ECAD - поширювати позитивний досвід 
боротьби з незаконним обігом наркотиків на місцевому, національному та 
міжнародному рівнях. Довгострокова ціль ECAD — Європа вільна від наркотиків. 
Наразі більше 250 міст в 20 країнах Європи є членами ECAD. Ці міста займають 
рішучу позицію в питанні очищення міст від засилля наркотиків. Після вступу до



EC AD Дніпро стане першим містом в Україні у складі ECAD і закріпить своії 
флагманські позиції в питаннях боротьби з наркоманією, та розширить можливості 
для співпраці з закордонними партнерами.

Корбана Г.О., голову Громадської ради, який запропонував членам ГР ДМР 
затвердити звернення до Дніпровської міської ради щодо прийняття рішення прф 
вступ міста Дніпро до некомерційної організації ECAD (European Cities Agains) 
Drugs) -  Європейські міста вільні від наркотиків. Проект звернення ГР ДМР 
викладено у Додатку 3 до цього протоколу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 29
«Проти» - 2
«Утримались» -0

ВІРІШИЛИ:
Затвердити звернення Громадської ради при Дніпровській міській раді др 

Дніпровської міської ради щодо прийняття рішення про вступ міста Дніпро до 
некомерційної організації ECAD (European Cities Against Drugs) -  Європейські міста! 
вільні від наркотиків.

Інших пропозицій не надходило, зауважень щодо ведення засідання загальних 
зборів Громадської ради при Дніпровській міській раді -  не має.

Засідання загальних зборів Громадської ради при Дніпровській міській раді 
оголошено закритим.

Цей Протокол складений в двох оригінальних примірниках, засвідчених 
підписами головуючого та секретаря загальних зборів.

Голова Громадської ради Г.О. КОРБАН

Секретар Громадської ради О. Є. МАЛЬЦЕВА


