Протокол № 2
засідання Громадської ради при виконкомі Красноармійської міської ради
м. Красноармійськ
від 13.04.2016 р.
Присутні: члени Громадської ради при виконкомі міської ради в кількості 15 осіб.
Відсутні: 5 членів ради (Картишев М.Ф., Червяковська Л.Г., Писаренко В.С., Дворянчікова В.В.,
Таненок О.А.)
Запрошені: Третяк Ю.В. – заступник Красноармійського міського голови, Алтухов В.М. (викладач
ДонНТУ), Рижкова Н.В. («Сильні громади Донеччини» ВГО Центр UA), Машир Н.М. (громадська
активістка), місцеві ЗМІ (ТК «Орбіта», сайти: 06239 com.ua, DDK.dn.ua, shkvarki.org).
Порядок денний:
1.
2.
3.
4.

Питання щодо роботи томографа.
Питання будівництва пам’ятника Т.Г. Шевченку.
Відвідування засідань Громадської ради.
Різне.
Члени громадської ради одноголосно затвердили порядок денний.

1. Питання щодо роботи томографа.
Слухали: Шутька С.Л. – про проведені роботи щодо встановлення томографу, який планують
ввести в експлуатацію до Дня медика.
Висловились: Білицька О.В., Остапенко І.В., Ташлицький М.М., Рижкова Н.В.
Вирішили: інформацію прийняти до відома.
2. Питання будівництва пам’ятника Т.Г. Шевченку.
Слухали: Гавриленко С.М. – про зібрані кошти на будівництво пам’ятника (8 тис. грн.)
Висловились: Дорош С.Ю., Гайворонський П.Є.
Вирішили: звернутись до депутатів міської ради щодо виділення коштів для будівництва
пам’ятника Т.Г. Шевченку.
3. Відвідування засідань Громадської ради.
Слухали: Білицьку О.В. – про відвідування засідань Громадської ради членами ради.
Висловились: Дорош С.Ю. запропонував направити в громадську організацію, яку представляє
Писаренко В.С. лист щодо його виключення із складу Громадської ради у зв’язку з систематичною
відсутністю на засіданнях ради та звернутися до організації з пропозицією щодо делегування іншого
представника.
Також Дорош С.Ю. наголосив на тому, щоб голови комітетів Громадської ради проводили свої
засідання та опрацьовували питання.
Вирішили: на наступному засіданні Громадської ради заслухати питання Денисова О.К. щодо
децентралізації.
4. Різне.
Слухали: Ткаченка І.І. – про відвідування заходу в м. Краматорськ з обговорення питання:
«Громадська експертиза, як фактор вдосконалення місцевого самоврядування».
Слухали: Білицьку О.В. – про участь у громадському обговоренні питань, пов’язаних із здійсненням
заходів з посилення соціальної підтримки учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб.
Висловились: Гавриленко С.М. надала 8 питань від комітету щодо включення їх до загального плану
роботи Громадської ради.
Заступник Красноармійського міського голови Третяк Ю.В. проінформував присутніх про
благоустрій парку «Ювілейний» із встановленням стаціонарної сцени, атракціонів, створення зони
сімейного відпочинку, спортивної зони, парковки для машин, реконструкцію стадіону «Олімпієць».
Юрій Васильович озвучив низку заходів, запланованих до Дня Європи, а саме: проведення Форуму,
загальноміське святкове гуляння. Також запропонував створити робочу групу щодо будівництва
пам’ятника Т.Г. Шевченку та провести громадські слухання з цього питання.
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