Протокол № 2
засідання Громадської ради при виконкомі Красноармійської міської ради
м. Красноармійськ

від 21.02.2015 р.

Присутні: члени Громадської ради при виконкомі міської ради в кількості 19 осіб.
Відсутні: 2 члена (Солдатенко О.О. Писаренко В.С.)
Порядок денний:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Інформація про результати установчих зборів.
Затвердження Положення про Громадську раду.
Затвердження Регламенту Громадської ради.
Обрання голови Громадської ради.
Обрання заступників голови Громадської ради, секретаря та прес-секретаря.
Створення постійних комітетів Громадської ради та затвердження їх складу.
Про виділення приміщення та оргтехніки для Громадської ради.
Призначення дати наступного засідання Громадської ради та способу повідомлення про її
проведення.
Інші питання.

По питанню затвердження порядку денного:
Виступили: Ткаченко І.І., який запропонував затвердити порядок денний засідання.
Голосували: «за» - 19, «проти» – 0, «утрималось» – 0.
Рішення прийнято
Вирішили: затвердити порядок денний засідання.
1. Інформація про результати установчих зборів.
Слухали: Інформацію голови установчих зборів Ткаченко І.І. про результати установчих
зборів.
Ухвалили: Інформацію про результати установчих зборів прийняти до відома.
2. Затвердження Положення про Громадську раду.
Слухали: Таненок О.А. доповів про проект Положення про Громадську раду та
запропонував його затвердити.
Ухвалили: Положення про Громадську раду було прийнято «одноголосно».
3. Затвердження Регламенту Громадської ради.
Слухали: Таненок О.А. запропонував затвердити регламент Громадської ради.
Ухвалили: Регламент Громадської ради прийнято «одноголосно».
4. Обрання голови Громадської ради.
Слухали: Ткаченко І.І. запропонував обрати голову нового скликання Громадської ради та
зачитав повноваження голови Громадської ради.
Висловились:
- Ткаченко І.І. запропонував обрати головою Громадської ради Дороша С.Ю.
- Бочаров В.І. підтримав кандидатуру Дороша С.Ю.
- Ємець О.М. підтримав кандидатуру Дороша С.Ю.
Ухвалили: головою Громадської ради обрали Дороша С.Ю. «одноголосно».
5. Про обрання заступників голови Громадської ради та секретаріату.
Слухали: Дорош С.Ю. зачитав повноваження заступників голови Громадської ради та
запропонував обрати кількісний склад заступників голови Громадської ради - дві особи Таненок О.А., Ткаченко І.І.
Гавриленко С.М. запропонувала обрати заступником голови ради Дворянчікову В.В.

Таненок О.А. запропонував обрати кількісний склад заступників голови Громадської ради три особи.
Ухвалили: «одноголосно» підтримали пропозицію обрати кількісний склад заступників
голови Громадської ради - 3 особи та проголосувати списком за кандидатури: Таненок О.А.
Ткаченко І.І.. Дворянчікова В.В.
Ухвалили: «одноголосно» затвердили запропонованих заступників голови Громадської
ради.
Слухали: голову Громадської ради Дороша С.Ю. про обрання секретаріату Громадської
ради, який зачитав їх повноваження.
Висловились:
- голова Громадської ради Дорош С.Ю. запропонував обрати секретарем головного
спеціаліста відділу преси, інформації та зв’язків з громадськістю міської ради Пихтю А.В., прессекретарем Давиденко М.А, відповідальним секретарем Білицьку О.В.
- Гавриленко С.М. підтримала пропозицію обрати секретарем Пихтю А.В.
Ухвалили: «одноголосно» затвердили секретаріат Громадської ради.
6. Слухали: про створення постійних комітетів Громадської ради та затвердження їх складу.
Висловились: Ткаченко І.І. запропонував створити 5 напрямків діяльності комітетів, їх
склад та затвердити на засіданні:
Комітети
Громадської ради при виконавчому комітеті Красноармійської міської ради.
№
п/п
1.

Назва комітету Громадської
ради
Комітет з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету,
фінансів, промислового розвитку,
інвестиційної політики та
партнерських стосунків.
Питання з архітектури,
містобудування, земельних
відносин, житлово-комунального
господарства та комунальної
власності

Відповідальні за
роботу комітету
Дорош С.Ю.
Ткаченко І.І.
Писанець О.О.
Бочаров В.І.
Олейников В.М.
Ємець О.М.

2.

Комітет з питань екології, захисту
навколишнього
середовища,природокористування,
охорони здоров’я, соціального
захисту, материнства та дитинства

Дворянчікова В.В.
Полтавченко Л.С.
Пузіков С.О.
Червяковська Л.Г.

3.

Комітет з питань освіти, науки,
культури, сім’ї, молоді, туризму,
фізичної культури і спорту,
патріотизму, духовності та
національних меншин

Гавриленко С.М.
Стрюк В.М.
Гайворонський П.Є.
Таненок О.А.

4.

Комітет 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

Білицька О.В.
Таненок О.А.
Хохленков С.Г.
Давиденко М.А.
Писаренко В.С.
Гайворонський П.Є.

Напрями діяльності комітету
Питання формування та виконання
місцевого бюджету. Аналіз звітів
розпорядників бюджетних коштів.
Питання проведення конкурсів та
тендерних процедур щодо закупівлі
товарів і послуг за кошти місцевого
бюджету. Питання функціонування
ЖЕКів та ОСББ. Питання якості
надання житлово-комунальних послуг.
Питання формування тарифів на
комунальні послуги.
Питання екології та охорони
навколишнього середовища.
Питання функціонування закладів
охорони здоров’я. Питання захисту
прав осіб з обмеженими фізичними
можливостями. Питання екологічного
виховання, молодіжних
природоохоронних ініціатив,
агітаційної та просвітницької роботи.
Питання щодо надання молоді
культурно-освітніх, спортивнооздоровчих, соціальних, психологічних
послуг. Питання формування духовних
цінностей, почуття патріотизму та
національної свідомості. Взаємодія з
національно-культурними
товариствами.
Захист прав і законних інтересів
громадян. Контроль за дотриманням
права громадян на інформацію.
Питання забезпечення рівності прав
чоловіків і жінок. Питання взаємодії з
правоохоронними органами.
Організація освітніх заходів (семінарів,

корупцією

5.

Комітет з питань регуляторної
політики, розвитку торгівлі та
підприємництва, транспорту,
паливно-енергетичного комплексу,
дорожнього господарства та
зв’язку

Денісов О.К.
Картишев М.Ф.
Солдатенко О.О.
Олейніков В.М.

тренінгів) для представників інститутів
громадянського суспільства та членів
громадської ради, участь в проведенні
конкурсів, проектів в межах
соціального замовлення. Питання
міжсекторного партнерства.
Участь у формуванні та реалізації
державної регуляторної політики,
дозвільної системи у сфері
господарської діяльності. Координація
діяльності органів виконавчої влади,
пов'язаної з розробленням та
здійсненням заходів щодо проведення
державної регуляторної політики та
дозвільної системи у сфері
господарської діяльності. Сприяння
формуванню системи фінансовокредитної, консультаційної та
інформаційної підтримки
підприємництва.

Ухвалили: рішення про створення 5 напрямків діяльності і затвердження комітетів та їх
склад.
Прийнято «одноголосно».
Члени кожного комітету обрали голів:
1. Комітет з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, промислового
розвитку, інвестиційної політики та партнерських стосунків.
Питання з архітектури, містобудування, земельних відносин, житлово-комунального
господарства та комунальної власності – обраний Ємець О.М. - «одноголосно».
2. Комітет з питань екології, захисту навколишнього середовища, природокористування,
охорони здоров’я, соціального захисту, материнства та дитинства – обрана Червяковська Л.Г. –
«одноголосно».
3. Комітет з питань освіти, науки, культури, сім’ї, молоді, туризму, фізичної культури і
спорту, патріотизму, духовності та національних меншин – обрана Гавриленко С.М. «одноголосно».
4. Комітет 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 - обраний Гайворонський П.Є. «одноголосно».
5. Комітет з питань регуляторної політики, розвитку торгівлі та підприємництва,
транспорту, паливно-енергетичного комплексу, дорожнього господарства та зв’язку - обраний
Денісов О.К. - «одноголосно».
7. Про виділення приміщення та оргтехніки для Громадської ради.
Слухали: голову Громадської ради Дороша С.Ю., який запропонував надіслати листа до
в.о. Красноармійського міського голови Гаврильченко Г.О. про виділення приміщення та
оргтехніки для Громадської ради.
8. Призначення дати наступного засідання Громадської ради та способу повідомлення про її
проведення.
Слухали: голову Громадської ради Дороша С.Ю., який запропонував на наступному
засіданні затвердити план роботи ради, та кожному комітету надати свої пропозиції до плану
протягом тижня, після підготовки проекту плану Громадської ради, назначити день засідання.
Ухвалили: «одноголосно» провести наступне засідання Громадської ради після підготовки
проекту плану роботи.

9. Інші питання.
Слухали: Гавриленко С.М. яка запропонувала резолюцію:
Резолюція
мирної громадської ходи-реквієму у м. Красноармійську на честь Дня Героїв Небесної
Сотні та героїв АТО, а також мітингу «На захист державного суверенітету та територіальної
цілісності України»
Ми, учасники мирної громадської ходи-реквієму у м. Красноармійську на честь Дня Героїв
Небесної Сотні та героїв АТО, а також мітингу «На захист державного суверенітету та
територіальної цілісності України», зібрались, щоб вшанувати подвиг Героїв Небесної Сотні і
вояків АТО, які віддали своє життя під час Революції гідності, війни на сході України захищаючи
європейське майбутнє України та її незалежність.
Вирішили:
1. Підтримати рішення Верховної Ради України про визнання Російської федерації країноюагресором по відношенню до України та визнання так званих ЛНР та ДНР терористичними
організаціями.
2. Закликаємо депутатів Красноармійської міської ради на сесії 25 лютого 2015 року
визнати Російську федерацію країною-агресором по відношенню до України, а так звані ЛНР та
ДНР - терористичними організаціями.
3. Закликаємо світову громадськість підтримати Україну в боротьбі за державний
суверенітет та територіальну цілісність.
4. Скасувати рішення сесії Красноармійської міської ради від 22 травня 2013 року про
перенесення місця спорудження пам’ятника Тарасу Шевченку з площі Шибанкова на бульвар
Андрущенка.
Спираючись на указ Президента України №69/2015 «Про вшанування подвигу учасників
Революції Гідності та увіковіченні пам’яті Героїв Небесної Сотні, звертаємося до міської ради
прийняти рішення про встановлення на початку бульвару Андрущенка пам’ятного знаку Героям,
загинувшим під час Революції Гідності та в війні на Донеччині в боротьбі за захист цілісності
України.
Організатор мирної громадської
ходи-реквієму та мітингу

С.М.Гавриленко

Висловились: Гайворонський П.Є. запропонував перейменувати проспект Міру.
- Стрюк В.М. підтримала пропозицію Гайворонського П.Є. та запропонувала більш детальніше
обговорити дане питання на наступному засіданні.
Ухвалили: направити звернення до виконавчого комітету:
1. Підтримати рішення Верховної Ради України про визнання Російської федерації країноюагресором по відношенню до України та визнання так званих ЛНР та ДНР терористичними
організаціями.
2. Закликаємо депутатів Красноармійської міської ради на сесії 25 лютого 2015 року
визнати Російську федерацію країною-агресором по відношенню до України, а так звані ЛНР та
ДНР - терористичними організаціями.
3. Закликаємо світову громадськість підтримати Україну в боротьбі за державний
суверенітет та територіальну цілісність.
4. Скасувати рішення сесії Красноармійської міської ради від 22 травня 2013 року про
перенесення місця спорудження пам’ятника Тарасу Шевченку з площі Шибанкова на бульвар
Андрущенка.
Дорош С.Ю. висловив сподівання, що робота Громадської ради буде гідною та
ефективною.
Голова Громадської ради

Дорош С.Ю.

Секретар

Пихтя А.В.

