Протокол № 4
засідання Громадської ради при виконкомі Красноармійської міської ради
м. Красноармійськ

від 03.04.2015 р.

Присутні: члени Громадської ради при виконкомі міської ради в кількості 17 осіб.
Відсутні: 4 членів ради (Солдатенко О.О., Писаренко В.С., Пузіков С.О., Стрюк В.М.),
Капінус В.Г. – заступник Красноармійського міського голови (у відпустці), Шевченко О.В. –
головний спеціаліст з питань транспорту міської ради (у відпустці).
Запрошені: Балашов В.Ю. – заступник Красноармійського міського голови, Юзипович О.В. –
начальник ЖКВ міської ради, Мордвінова О.В. – начальник відділу освіти міської ради,
Довгаль С.П. – начальник організаційно-контрольного відділу міської ради, Поліщук В.І. – голова
комітету по фізичній культурі та спорту міської ради, Колесник І.А. – директор ЗОШ № 9,
Присяжний Михайло Олександрович – голова ініціативної групи переселенців, Федяєв Олександр
Анатолійович – переселенець, Переясловський Дмитро Петрович, Сергєєв Ігор Григорович –
представник громадського об’єднання «Кобзар», Момот Станіслав Олексійович – представник
громадської організації «Патріотичний схід», Гончаренко Олександр Дмитрович – представник
громадської організації «Місто милосердя», Бабенко Денис Леонідович – представник громадської
організації «Місто милосердя», Іванов Д.А. – представник громадської організації «Місто
милосердя», Ласкавець Катерина Сергіївна – переселенка із м. Донецьк (волонтер), Демидова
Наталія Юріївна – переселенка із м. Донецьк (волонтер), Лазаренко Олена Анатоліївна –
переселенка із м. Донецьк (волонтер), Шаповал Анна Юріївна – переселенка із м. Авдіївка
(волонтер), Кравчина Марина Миколаївна – переселенка із м. Авдіївка (волонтер), Сергієнко
Ольга Вікторівна – представник Красноармійського МВ ГУМВС України в Донецькій області,
Конохова Світлана Леонідівна - представник Красноармійського МВ ГУМВС України в Донецькій
області, Романова Тетяна Вікторівна, Сахарова Катерина Михайлівна – член президії Товариства
Червоного Хреста, заступник директору Терцентру.
Порядок денний:
1. Про ремонт автомобільних доріг.
2. Про тарифи на проїзд на міських автобусних маршрутах загального користування.
3. Про увіковічування пам’яті Мандрика В.О.
4. Про створення робочої групи для підготовки та проведення державних та ювілейних свят.
Щодо передачі додаткових залів від центральної міської бібліотеки до Красноармійського
історичного музею з ціллю патріотичного виховання молоді.
5. Різне.
Члени громадської ради одноголосно затвердили порядок денний.
1. Про ремонт автомобільних доріг.
Слухали: Юзипович О.В. – про виділення коштів на поточний ремонт доріг, розміщення
тендерної документації, укладання договорів на проведення ремонтних робіт.
Висловились: Дорош С.Ю., Білицька О.В., Ємець О.М., Гавриленко С.М., Ткаченко І.І.,
Сахарова К.М., Момот С.О.
Вирішили: Рекомендувати виконавчому комітету Красноармійської міської ради
звернутись до Народного депутату Верховної Ради України Гєллєру Є.Б. з питання виділення
бюджетних коштів у розмірі 30 млн. грн. на ремонт автомобільної дороги по вул. Шмідта.
Рекомендувати начальнику ЖКВ міської ради Юзипович О.В. здійснювати постійний контроль за
якістю ремонту автомобільних доріг спільно з заступником голови Громадської ради Ткаченко І.І.
та головою комітету з питань ЖКГ Громадської ради Ємець О.М. Інформувати Громадську раду і
мешканців міста про суми коштів, направлених на ремонт доріг.
Голосували: «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0.
2. Про тарифи на проїзд на міських автобусних маршрутах загального користування.
Висловились: Дорош С.Ю., Ткаченко І.І., Білицька О.В., Дворянчікова В.В., Бочаров В.І.,
Таненок О.А.

Вирішили: У зв’язку з тим, що на засідання Громадської ради не було надано розрахунків
щодо вартості проїзду в громадському транспорті, а проект рішення, розміщений на офіційному
сайті міської ради не відображає повної собівартості проїзду у маршрутках, рекомендувати
виконкому зняти з порядку денного засідання виконавчого комітету, яке буде проведено
15.04.2015 питання про підвищення тарифу на проїзд. Провести спільно з громадськістю,
депутатською комісією з регуляторної політики, перевізниками, виконавчим комітетом
обговорення питання підвищення тарифів та прийняти відповідне рішення.
Голосували: «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0.
3. Про увіковічування пам’яті Мандрика В.О.
Слухали: Балашов В.Ю. проінформував присутніх про створення робочої групи з питань
виявлення вулиць міста, які не мають назви.
Висловились: Дорош С.Ю., Таненок О.А., Гавриленко С.М., Мордвінова О.В.,
Колесник І.А., Поліщук В.І., Ємець О.М., Денисов О.К.
Вирішили: З метою увіковічування пам’яті Мандрика В.О., рекомендувати виконкому
назвати ім’ям загиблого героя одну з вулиць міста (пропонується вулиця, яка розподіляє
мікрорайони Шахтарський та Южний), а також школу, де навчався Мандрик В.О. з установкою
меморіальної дошки.
Голосували: «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0.
4. Про створення робочої групи для підготовки та проведення державних та ювілейних свят.
Щодо передачі додаткових залів від центральної міської бібліотеки до Красноармійського
історичного музею з метою патріотичного виховання молоді.
Слухали: Балашов В.Ю. проінформував присутніх про склад робочої групи з підготовки і
відзначення державних свят та пам’ятних дат.
Висловились: Гавриленко С.М., Таненок О.А.
Вирішили: Рекомендувати виконавчому комітету оновити склад робочої групи з
підготовки і відзначення державних свят та пам’ятних дат. Включити до складу робочої групи
представників Громадської ради. Виконкому спільно з Громадською радою вирішити питання
щодо передачі 2-х залів від центральної міської бібліотеки до Красноармійського історичного
музею з метою патріотичного виховання молоді.
Голосували: «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0.
5. Різне.
Слухали: Полтавченко Л.С. – про роботу з переселенцями.
Висловились: Балашов В.Ю., Давиденко М.А.
Слухали: Ткаченко І.І. – про протокол засідання комітету Громадської ради з питань
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів щодо розгляду заяви директора
КП «Міський парк культури та відпочинку» Павловського про накладання арешту на майно
підприємства.
Вирішили: одноголосно підтримали рекомендації комітету Громадської ради.
Слухали: Ткаченко І.І. – про письмове звернення до Громадської ради від мешканців з
питання життєдіяльності міста, в якому громадяни висловили недовіру в.о. Красноармійського
міського голови Гаврильченко Г.О. та зняття її з займаної посади.
Висловились: Дорош С.Ю., Ємець О.М., Давиденко М.А., Гавриленко С.М.
Вирішили: одноголосно підтримали звернення від мешканців міста та направили його на
розгляд депутатів міської ради.
Слухали: Таненок О.А. – про громадські слухання з патріотичного виховання молоді.
Висловились: Гавриленко С.М.
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Пихтя А.В.

