Протокол № 3
засідання Громадської ради при виконкомі Красноармійської міської ради
м. Красноармійськ

від 05.03.2015 р.

Присутні: члени Громадської ради при виконкомі міської ради в кількості 16 осіб.
Відсутні: 5 членів (Солдатенко О.О., Гайворонський П.Є., Дворянчікова В.В., Полтавченко Л.С.,
Білицька О.В.)
Запрошені: Симоненко Ніна Борисівна, Михайленко Валентина Дмитрівна, Гайдук Надія
Федорівна, Бабенко Денис Леонідович, Момот Олексій Володимирович, Сергєєв Ігор Григорович,
Володін Анатолій Васильович («Самооборона Майдану» батальйон «Айдар» м. Димитров),
Лисенко Віктор Анатолійович, Смітієнко Світлана Іванівна.

Порядок денний:
1.
2.
3.

Про порядок проведення консультацій з громадськістю.
Обговорення проектів питань комітетів для включення до загального плану роботи
Громадської ради.
Різне.
Члени громадської ради одноголосно затвердили порядок денний.

1. Про порядок проведення консультацій з громадськістю.
Слухали: Таненок О.А. ознайомив присутніх з порядком проведення консультацій з
громадськістю згідно з Постановою КМУ від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики».
Слухали: Дорош С.Ю. роз’яснив присутнім повноваження та завдання Громадської ради.
Вирішили: Інформацію про порядок проведення консультацій з громадськістю та завдання
Громадської ради прийняти до відома.
2. Обговорення проектів питань комітетів для включення до загального плану роботи
Громадської ради.
Слухали: Ємець О.М. – голова комітету з питань соціально-економічного розвитку,
бюджету, фінансів, промислового розвитку, інвестиційної політики та партнерських
стосунків ознайомив присутніх з пропозиціями комітету до загального плану роботи
Громадської ради. На розгляд членів Громадської ради були представлені наступні питання:
1. Виконання Програми соціально-економічного розвитку міста на 2015 рік.
2. Виконання бюджету міста на 2015 рік.
3. Проведення конкурсів та тендерів щодо закупівлі товарів, робіт та послуг за рахунок
місцевого бюджету.
4. Аналіз звітів розпорядників бюджетних коштів.
5. Підготовка житлово-комунального господарства міста до зимового періоду 2015-2016 рр.
6. Про хід ремонту автомобільних доріг в м. Красноармійськ.
7. Про якість надання житлово-комунальних послуг.
8. Про формування тарифів на житлово-комунальні послуги.
9. Громадські обговорення проектів рішень виконкому, які будуть опубліковані на
офіційному сайті Красноармійської міської ради.
Висловились: Таненок О.А. зробив зауваження щодо відсутності строків виконання
запропонованих заходів та відповідальних осіб.
Висловились: Ткаченко І.І. запропонував доповнити наступне питання:
Підготовка житлово-комунального господарства міста до весняно-літнього періоду 20152015 рр.
Вирішили: прийняти питання до відома.
Слухали: Червяковська Л.Г. – голова комітету з питань екології, захисту
навколишнього середовища, природокористування, охорони здоров’я, соціального захисту,

материнства та дитинства ознайомила присутніх з пропозиціями комітету до загального
плану роботи Громадської ради. На розгляд членів Громадської ради були представлені
наступні питання:
І. Заслухати еколога Красноармійська з питання щодо екологічного стану міста та на основі
представленої інформації зробити висновки і проводити подальшу роботу у вирішенні питань:
1. Стан захисту навколишнього середовища підприємства АПК інвест.
2. Екологічний стан водоймищ та річок м. Красноармійськ.
Строк виконання: кінець березня поточного року.
ІІ. Заслухати начальника міського відділу охорони здоров’я та на основі представленої
інформації зробити висновки і проводити подальшу роботу у вирішенні питань:
1. Загально-міські програми охорони здоров’я населення.
2. Забезпечення медикаментами пільгової категорії громадян міста (хто і які категорії
забезпечуються).
3. Стан готовності томографа у м. Красноармійськ.
Строк виконання: середина травня поточного року.
ІІІ. Заслухати начальника міського управління соціального захисту населення з питань
щодо обслуговування інвалідів І та ІІ груп, а також по питанням субсидій, роботи реабілітаційного
центру для дітей-інвалідів.
Строк виконання: кінець червня поточного року.
ІV. Заслухати головного архітектора міста щодо засобів доступності інвалідів у соціальнопобутовій сфері (пандуси, кнопки виклику).
V. Заслухати начальника відділення Фонду соціального страхування від небезпечних
випадків на виробництві та на основі представленої інформації зробити висновки і проводити
подальшу роботу у вирішенні питань:
1. Про стан забезпечення постраждалих соціальними виплатами, медикаментами і
санітарно-курортним лікуванням.
Строк виконання: жовтень поточного року.
VІ. Заслухати начальника відділу освіти з питання екологічного виховання, молодіжних,
природоохоронних ініціатив та на основі представленої інформації зробити висновки і проводити
подальшу роботу у вирішенні питань.
Строк виконання: грудень поточного року.
Висловились: Гавриленко С.М. запропонувала доповнити наступне питання:
Провести громадське слухання «Людина і природа».
Висловились: Денисов О.К. запропонував доповнити наступне питання:
Провести у місті масовий суботник з висадження дерев.
Висловились: Писаренко В.С. запропонував доповнити наступне питання:
Про очищення міських ставків та щодо бродячих тварин.
Вирішили: прийняти питання до відома.
Слухали: Гавриленко С.М. – голова комітету з питань освіти, науки, культури, сім’ї,
молоді, туризму, фізичної культури і спорту, патріотизму, духовності та національних
меншин ознайомила присутніх з пропозиціями комітету до загального плану роботи
Громадської ради. На розгляд членів Громадської ради були представлені наступні питання:
1. Разом з керівництвом Красноармійського виконкому переглянути діяльність ради
ветеранів та інших рад, квартальних комітетів. Скоординувати їх діяльність на виконання
державницької політики України. Провести з цього питання громадську дискусію. (квітень 2015)
2. Провести громадську дискусію «Стан, проблеми патріотичного та громадянського
виховання та шляхи їх вирішення» щодо діяльності міського відділу освіти та інших освітніх
закладів міста, за участю керівництва закладів та громадян міста. (квітень 2015 р.)
3. Разом з керівництвом виконкому, депутатською комісією з питань освіти, культури,
молоді та спорту і Громадської ради розглянути можливість надання приміщення історичному
музею для створення залів «Української слави» та «Новітньої української історії» шляхом
передачі приміщень ЦБС, які межують з музеєм. (квітень 2015 р.)
4. Створити організаційну раду з питань проведення державних свят та відзначення
пам’ятних дат і ювілеїв, спираючись на Постанову Верховної Ради України від 11 лютого 2015 р.

№ 184 за участю Громадської ради, представників виконкому, депутатського корпусу.
(квітень 2015 р.)
5. Створити організаційну раду з проведення низки заходів (квітень 2015 р.):
- 1000 річчя з дня смерті Великого князя Володимира Святославовича та провести на
загальноміському рівні (15 липня 2015 р.);
- 25-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України (16 липня 2015 р.)
6. Провести громадські слухання про діяльність міського відділу культури, туризму та
охорони культурної спадщини, закладів культури (зокрема ЦБС ім. Т.Г. Шевченка,
Красноармійського історичного музею, музичної школи ім. М. Леонтовича та клубних закладів
міста) по роботі з патріотичного та громадянського виховання (травень 2015 р.)
7. Провести громадське слухання про стан патріотичного виховання у відділі
Красноармійського міського відділу ГУМВС в Донецькій області за участю громадськості,
представників виконкому, керівників міліції. (червень 2015 р.)
8. Створити історичний клуб «Відродження» для повернення історичної пам’яті та
національної гідності. (червень 2015 р.)
9. За участю представників депутатського корпусу, керівників виконкому та Громадської
ради створити робочу групу для розгляду та приведення в дію вирішення наступних питань:
- прибрати пам’ятні знаки, символи, почесні дошки керівникам тоталітарної радянської
системи, які знищували нашу державу, наш народ;
- переглянути топоніміку міста, поступово замінивши назви вулиць, які носять ім’я катів
українського народу;
- провести конкурс на створення нового гербу м. Красноармійськ, де були б присутні
історична пам'ять Донецького краю, як невід’ємна частина історії України. Провести низку
громадських дискусій з приводу цих питань з повним висвітленням у ЗМІ. (до вересня 2015 р.)
10. Провести громадську дискусію «Об’єднаємо свої зусилля у боротьбі з наркоманією» за
участю керівників відділів виконкому, медичних установ, міського відділу міліції та
громадськості. (жовтень 2015 р.)
11. Провести низку громадських слухань та дискусій з винесенням на сесію міської ради
питань щодо скасування рішення міської ради від 22.05.2013 «Про перенесення міста спорудження
пам’ятника Т.Г. Шевченку з площі В.І. Шибанкова в інше місце».
12. Поновити роботу Центру української духовності та культури «Джерело» на базі ЦБ
ім. Т.Г. Шевченка.
13. Звернути увагу на розбудову української православної церкви Київського патріархату,
яка стоїть на державницьких позиціях. Провести круглий стіл «Відроджуємо духовність і мораль!»
за участю усіх церковних конфесій міста.
14. Заслухати звіт про роботу з патріотичного та громадянського виховання керівництва ТК
«Орбіта» та Палацу культури ПАТ ШУ «Покровське», запросивши Героя України Л. Байсарова.
Висловились: Стрюк В.М. запропонувала доповнити наступне питання:
Відзначення 70-річчя Великої Перемоги.
Стрюк В.М. зауважила, що запропоновані питання повинні бути підготовлені та вивчені.
Вирішили: прийняти питання до відома.
Слухали: Давиденко М.А. – представник комітету з питань засобів масової інформації
та захисту прав і свобод громадян та юридичного забезпечення Громадської ради та
громадян міста, розвитку громадянського суспільства, самоврядування та боротьбі з
корупцією ознайомила присутніх з пропозиціями комітету до загального плану роботи
Громадської ради. На розгляд членів Громадської ради були представлені наступні питання:
1. Звернутися до засновників та редакції газети «Маяк» з пропозицією повернення друку
видання на українську мову. (Відповідальні: Гайворонський П.Є., Таненок О.А.)
2. Встановити зворотний зв'язок з суспільством за допомогою електронної пошти.
Опублікувати її адресу у місцевих ЗМІ за допомогою оголошень та відео ролика. (Відповідальна:
Давиденко М.А.)
3. Сприяти створенню сторінки Громадської ради на сайті органів місцевої влади.
(Відповідальна: Давиденко М.А.)

4. Розпочати збір фактів та доказів порушення прав людини у Красноармійську. За їх
наявності, зробити інформаційні матеріали для публікації у місцевих ЗМІ. (Відповідальний:
Хохленков С.Г.)
5. Звернутися до в.о. Красноармійського міського голови Гаврильченко Г.О. з запитом
щодо виділення бюджетних коштів на підтримку історичного музею міста. (Відповідальні:
Гайворонський П.Є., Таненок О.А.)
6. Підтримати ініціативу комітету з питань науки, освіти, культури, патріотизму щодо
створення в історичному музеї кімнати козацької слави та сучасної історії. Надати допомогу у
збиранні експонатів. (Відповідальні: Писаренко В.С., Гайворонський П.Є.)
7. Підготувати та опублікувати у ЗМІ інформаційні матеріали на тему протидії російської
пропаганди, яку бачать мешканці Красноармійська на телебаченні. (Відповідальна:
Давиденко М.А.)
8. Провести зустрічі з молоддю у навчальних закладах міста з метою пояснень прав
громадян України. (Відповідальні: Писаренко В.С., Хохленков С.Г.)
9. Створити комісію щодо питань перейменування вулиць міста. Запропонувати місцевій
владі нові варіанти назв. Залучити до цього процесу колектив історичного музею та краєзнавче
товариство «Оберіг». (Відповідальні: Гайворонський П.Є., Таненок О.А.)
10. Підтримати проведення у м. Красноармійськ науково-практичної конференції з
місцевого самоврядування. (Відповідальний: Таненок О.А.)
Вирішили: прийняти питання до відома.
Слухали: Денисов О.К. – голова комітету з питань регуляторної політики, розвитку
торгівлі та підприємництва, транспорту, паливно-енергетичного комплексу, дорожнього
господарства та зв’язку ознайомив присутніх з пропозиціями комітету до загального плану
роботи Громадської ради. На розгляд членів Громадської ради були представлені наступні
питання:
1. Створення суспільно-господарчого активу громади з представників власників бізнесу, що
діє на території громади.
2. Проведення круглих столів із запрошенням активу з метою виявлення головних проблем
громадян, що працюють у сфері підприємництва і виробки пропозицій щодо ефективної взаємодії
бізнесу з владою і громадою міста.
3. Організація публічних громадських обговорень стосовно можливостей місцевого бізнесу
щодо впровадження і застосування режиму цивілізаційної конкуренції, обміну діловою
інформацією, створення умов кооперативних зусиль у напрямках: нових робочих місць, відкриття
нових напрямків і ринків бізнесу, допомоги біженцям, армії, не захищеним верствам населення.
4. Розробка заходів щодо координації взаємодії між військовими, добровольчими і
волонтерськими організаціями, прокуратурою, міліцією з метою отримання допомоги
підприємцями при порушенні їх законних прав.
Вирішили: прийняти питання до відома.
3. Різне
Слухали: Ткаченко І.І. проінформував присутніх про закриття молочної кухні та
запропонував залучити органи прокуратури до розгляду цього питання.
Слухали: Дорош С.Ю. проінформував присутніх про засідання депутатської комісії з
розгляду питання про закриття молочної кухні та запросив членів громадської ради на її засідання.
Висловились: Таненок О.А. запропонував сформувати комісію від громадської ради щодо
розгляду питання про закриття молочної кухні у наступному складі: Таненок О.А., Ткаченко І.І.,
Сергєєв І.Г.(запрошений на засідання Громадської ради).
Слухали: Дорош С.Ю. проінформував присутніх про позитивне вирішення питання щодо
виділення приміщення для роботи Громадської ради.

Голова Громадської ради

Дорош С.Ю.

Секретар

Пихтя А.В.

