Протокол № 5
засідання Громадської ради при виконкомі Покровської міської ради
м. Покровськ
від 13.09.2016 р.
Присутні: члени Громадської ради при виконкомі міської ради в кількості 16 осіб із 20.
Відсутні: 4 членів ради (Денисов О.К., Гайворонський П.Є., Картишев М.Ф., Писаренко В.С.)
Запрошені: Третяк Ю.В. (заступник міського голови), Кіш Ю.А. (начальник юридичного відділу міської
ради), Антонов В.В. (голова міської організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз
Чорнобиль України»), Акимкін В.Д. (представник ГО «Російськомовні українські націоналісти»),
Чечоткін В. (юрист), місцеві ЗМІ: сайт 06239 com.ua. (Жорін С.А.)
Порядок денний:
1.
2.
3.

Розгляд заяв представників ГО «Російськомовні українські націоналісти» Писаренка В.С. і
Акимкіна В.Д. та ГО «ТАК» Таненка О.А. і Чечоткіна В.
Обговорення альтернативного варіанту проекту Статуту територіальної громади м.Покровськ.
Різне.
Члени Громадської ради одноголосно затвердили порядок денний.
1. Розгляд заяв представників ГО «Російськомовні українські націоналісти» Писаренка В.С.
щодо його виключення зі складу Громадської ради та Акимкіна В.Д. щодо його включення до
складу Громадської ради.
Слухали: Дороша С.Ю.
Вирішили: задовольнити заяви Писаренка В.С. та Акимкіна В.Д.
Голосували: «за» - 16, «проти» - 0, «утрималось» - 0.

1.1. Розгляд заяв представників ГО «ТАК» Таненка О.А. щодо надання права Чечоткіну В.
представляти його інтереси під час своєї відсутності на засіданнях Громадської ради і Чечоткіна В.
щодо включення до складу Громадської ради.
Слухали: Дороша С.Ю.
Вирішили: у зв’язку з необхідністю уточнення юридичних моментів, перенести розгляд заяв
Таненка О.А. та Чечоткіна В. на наступне засідання Громадської ради.
2. Обговорення альтернативного варіанту проекту Статуту територіальної громади м.Покровськ.
Слухали: Ткаченка І.І. – про проект Статуту територіальної громади м.Покровськ, розробниками
якого є Дмітрієв Олександр – голова громадського руху «Дій!» та Колеснік Ірина – виконавчий
директор громадського руху «Дій!», керівник платформи культурних ініціатив «Лампова».
Висловились: Олейніков В.М., Гавриленко С.М., Таненок О.А., Третяк Ю.В., Кіш Ю.А.
Вирішили: у зв’язку з тим, що не всі члени Громадської ради ознайомились з альтернативним
варіантом проекту Статуту територіальної громади м.Покровськ, перенести це питання на наступне
засідання.
3. Різне.
Слухали: Гавриленко С.М.: – про розвиток освіти і культури в місті;
– щодо введення до складу журі з проведення конкурсу по геральдиці міста Покровськ наступних
кандидатур: Гавриленко С.М., Олійникова В.М., Гайворонського П.Є., Алтухова В.М., Куліковського К.В.;
– щодо створення Координаційної ради з питань розвитку культури, духовності і освіти;
– щодо встановлення пам’ятника Т.Г. Шевченку;
– щодо розширення історичного музею шляхом передачі залів бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка;
– щодо заохочення членів Громадської ради, які проводять виховну патріотичну роботу;
– щодо проведення мітингу біля братської могили В.І. Шибанкова та його бойових товаришів.
Висловились: Таненок О.А. – щодо патріотичного виховання в навчальних закладах міста.
Ємець О.М. – щодо отримання громадськими організаціями фінансування з місцевого бюджету;
– щодо підприємств комунальної власності та нерухомості;
– про виділення коштів із місцевого бюджету для сортування твердих побутових відходів (пластику).
Олійников В.М. – щодо сміттєзвалищ та амброзії.
Вирішили: рекомендувати ввести до складу журі з проведення конкурсу по геральдиці міста наступні
кандидатури: Гавриленко С.М., Олійников В.М., Гайворонський П.Є., Алтухов В.М., Куліковський К.В.

Голова Громадської ради

Дорош С.Ю.

Секретар

Пихтя А.В.

