Протокол № 8
засідання Громадської ради при виконкомі Красноармійської міської ради
м. Красноармійськ
від 14.08.2015 р.
Присутні: члени Громадської ради при виконкомі міської ради в кількості 11 осіб.
Відсутні: 9 членів ради (Писанець О.О., Денисов О.К., Гайворонський П.Є., Картишев М.Ф., Бочаров В.І.,
Хохленков С.Г., Ємець О.М., Полтавченко Л.С., Пузіков С.О.)
Запрошені: депутат Красноармійської міської ради Шишко А.В., начальник відділу культури, туризму та
охорони культурної спадщини Темець В.О., кореспондент сайту 06239 сom Говберг Дар’я, Лисенко Д.О.
(Патріотичний рух Донбасу), Лисенко В.А. (Українська народна партія), Гончаренко О.Д., Білик Олександр
(ГО «Місто милосердя»).

Порядок денний:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Про підготовку до святкування Дня Державного Прапора України, Дня Незалежності України
та Дня міста.
Про установку томографу у ЦРЛ.
Про введення представника громадської організації ВАТ «Медіа Сіті 2012» Денисенко А.В. до
складу Громадської ради.
Про відвідування засідань Громадської ради.
Про відкриття сайту Громадської ради.
Різне.

1. Про підготовку до святкування Дня Державного Прапора України, Дня Незалежності
України та Дня міста.
Слухали: Темець В.О. – про заплановані заходи щодо святкування Дня Державного
Прапора України та Дня Незалежності України.
Слухали: Гавриленко С.М. – про заходи до Дня Державного Прапора України та Дня
Незалежності України від громадської ради, які планується провести у КМУ «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» та КП «Красноармійськводоканал».
Слухали: Давиденко М.А. – про проведення автопробігу до святкування Дня Державного
Прапора України та Дня Незалежності України.
Висловились: Дорош С.Ю., Таненок О.А., Ткаченко І.І., Дворянчікова В.В.,
Гавриленко С.М.
Вирішили: інформацію прийняти до відома.
2. Про установку томографу у ЦРЛ.
Слухали: Ткаченка І.І.
Висловились: Дорош С.Ю., Таненок О.А., Шишко А.В., Гавриленко С.М., Лисенко Д.О.
Вирішили: інформацію Ткаченка І.І. прийняти до відома.
3. Про введення представника громадської організації ВАТ «Медіа Сіті 2012»
Денисенко А.В. до складу Громадської ради.
Слухали: Дороша С.Ю.
Вирішили: у зв’язку з відсутністю кворуму під час розгляду даного питання, перенести
його на наступне засідання громадської ради.
4. Про відвідування засідань Громадської ради.
Слухали: Білицьку О.В.
Висловились: Дорош С.Ю., Таненок О.А., Писаренко В.С., Гавриленко С.М.
Вирішили: інформацію Білицької О.В. прийняти до відома.
5. Про відкриття сайту Громадської ради.
Слухали: Дворянчікову В.В. – про візит до системного адміністратора сайту міської ради з
метою створення сторінки для розміщення інформації Громадської ради на офіційному веб-сайті
міської ради.
Висловились: Дорош С.Ю., Шишко А.В., Ткаченко І.І., Таненок О.А.

Вирішили: протягом тижня почекати результатів візиту представника громадської ради до
міськвиконкому.
6. Різне.
Слухали: Дороша С.Ю. – про надання місцевою владою кабінету для роботи громадської
ради.
Слухали: Гавриленко С.М. – про взаємодію і відношення місцевої влади до членів
громадської ради;
- про встановлення флагштоку біля пам’ятного знаку Т.Г. Шевченку;
- про склад робочої групи щодо найменування та перенайменування вулиць міста;
- про введення військово-цивільної адміністрації у м. Красноармійськ;
- про критерії представників, які обирались для участі у Західно-донбаському форумі
«Відновлення через діалог» за підтримки ОБСЄ;
- про зали бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка з радянською літературою.
Висловились: Дорош С.Ю., Шишко А.В., Ткаченко І.І.
Слухали: Дороша С.Ю. – про проведення місцевих виборів;
- про прийняття нових членів до складу громадської ради.
Висловились: Шишко А.В.
Слухали: Таненка О.А. – про робочу групу щодо найменування та перенайменування
вулиць міста. Таненок О.А. запропонував підготувати лист до в.о. міського голови
Гаврильченко Г.О. щодо включення до складу робочої групи з перенайменування вулиць міста
членів громадської ради у необмеженій кількості.
Висловились: Дорош С.Ю. запропонував виключити свою кандидатуру із складу робочої
групи щодо найменування та перенайменування вулиць міста та делегувати інших представників
від громадської ради.
Слухали: Таненка О.А. – про громадські слухання, заплановані на 15 серпня 2015 року у
Центрі творчості та дозвілля за наступними питаннями:
- вибори в місцеві органи влади на Донбасі;
- економічний стан в місті;
- тимчасово переміщені особи та волонтерський рух;
- національно-патріотичне виховання молоді міста;
- заходи по декомунізації в місті.
Таненок О.А. зачитав присутнім звернення від громадської ради до Президента України
щодо відтермінування проведення місцевих виборів та введення військово-цивільних
адміністрацій.

Голова Громадської ради

Дорош С.Ю.

Секретар

Пихтя А.В.

