
Підведення підсумків роботи громадської ради при виконкомі
Костянтинівської міської ради за 2015 рік

За 9 місяців існування ГР ми провели 8 засідань. 

Створили 3 тимчасові комісії:

1. Комісію по збереженню трамвайного транспорту (Костянтинівське 
трамвайне управління) (склад комісії: Музикантову Г.А., Житников О.О., 
Папін В.Т., Руденко П.І.)
2. Комісію з питання встановлення пам'ятника Т.Г. Шевченку ( склад 
комісії: Маланчук Я.Б., Сєров М.П., Кабанець В.В.)
3. Комісію з розгляду питання відповідності надання послуг за договором 
КП «СЕЗ» і визначеними у ньому тарифами (склад комісії: Музикантів 
Г.А., Житникова А.А., Сендецька А.В., Маланчука Я.Б., Візирів Л.Є. - члени 
громадської ради, Щелкунов Т. – головний інженер КП «СЕЗ».)

За 9 місяців було підготовлено та проведено наступні заходи:

1. В рамках обласного автопробігу присвяченому 8-му травню, провели 
мітинг за участю гостей з області;
2. Організували проведення концерту до Дня визволення Костянтинівки від 
терористичних формувань  ( 5 липня);
3. До Дня міста провели творчий конкурс «Місто моєї мрії» ( 12 вересня) 
Переможець – Дриго О. В. отримала почесну грамоту та запрошення на 
безкоштовне відвідування атракціонів в парку «Ювілейний»;

4. В рамках літературного фестивалю «Я так люблю тебе, моя співуча 
українська мово!», започаткованого ГР, відзняли відеоролик з назвою «І 
стане українським і Донбас!». В якому представники громадськості читали 
вірші нашого земляка, пророка сьогоднішніх подій, Зуя Володимира 
Олексійовича (До дня гідності України 21 листопада);
 
5. Провели мітинг - реквієм до Дня пам'яті голодомору( 28 листопада).

На засіданнях ГР були розглянуті  питання, які стосуються всіх аспектів 
життєдіяльності міста.

Перелік основних питань і проблем, піднятих громадською радою:

- щодо оренди ставків;
- про встановлення надбавки до посадових окладів і преміювання 
керівництва міста.



- про передбачувані доходи від акцизів.

 Зверталися до органів місцевого самоврядування з листами:

- зробити технічний огляд пам'ятних об'єктів міста, і уточнити про 
заплановані ремонтні роботи цих об'єктів на  2015р.;
- про можливість надання військовим в користування територію 
підприємства АТП 11409 (звернення до керівника області);
- щодо надання матеріальної допомоги 80-ї аеромобільної бригаді, а саме на 
ремонт даху, про надання додатковий баків для сміття, про необхідність 
щоденного вивозу сміття, а також постійному нічному освітленні на 
території батальйону.
- про заборону продажу спиртних напоїв в об'єктах розташованих поруч 
військових частин;
- щодо визнання та затвердження прибудинкової території;
- щодо будівництва на головній площі міста;
- щодо власника будинків за адресами: проспект Ломоносова, 134 а і 
проспект Ломоносова, 132 а. (подавали звернення керівництву області про 
можливість передати ці споруди у користування ВПО, оскільки ці будинки 
не використовуються за цільовим призначенням);
 - щодо проведення, для мешканців міста, семінару по реєстрації та роботі 
ОСББ (який негайно відбувся);
- щодо включення до бюджету міста коштів для проведення заходу до 30-ої  
річниці катастрофи Чорнобильської АЕС;
- щодо прибирання на вулицях міста алергічного рослини амброзії;
 Вивчали питання:
- щодо соціального захисту громадян, які постраждали в наслідку 
Чорнобильської катастрофи;
- щодо нарахування комунальних тарифів та перелік послуг з утримання 
будинків, споруд та прибудинкових територій, а також послуг 
міськводоканалу. (після чого була створена комісія)
.
- щодо обґрунтування  підвищення тарифів на комунальні послуги за 
методикою КМУ;
- щодо проблем, з якими стикаються мешканці міста при оформленні 
субсидій після зміни законодавчої бази;

Надали пропозиції до виконкому міської ради:
- щодо перейменування вулиць;
- щодо створення програми зустрічей з мешканцями вулиць, які підлягають 
перейменуванню, для вивчення громадської думки;

Здійснювали моніторинг ефективності дотримання прав пасажирів 
пільгових категорій, водіями міського транспорту.



 Написали листи - звернення:
 - лист-підтримку на ім'я заступника Голови Верховної Ради Оксани 
Сироїд в боротьбі за нашу державність і Конституцію. Підкресливши, що 
громадськість за відкрите обговорення, тільки за ті зміни в Конституції, які 
обговорювалися з експертами і суспільством, які знайшли відповідну 
громадську підтримку;

- до начальника управління освіти з вимогою щодо проведення відповідної 
роз’яснювальної роботи серед  працівників шкіл та дитсадочків про 
пріоритетність навчання  дітей міста на державній мові;

- в Міністерство освіти з проханням перенести обов'язкову здачу ЗНО з 
англійської мови на 2 роки (перенесли на 1 рік).

- до начальника МВ УМВС України в Донецькій області Гончарова В.Л. з 
ініціюванням проведення брифінгів за участю громадськості та ЗМІ, з метою 
інформування про діяльність правоохоронних органів. (Цю ідею п. 
Гончаров із задоволенням підтримав, брифінги проходять щопонеділка о 
10:00 в будівлі поліції)

         План роботи ГР на 2015 рік  виконано. 
Крім питань запланованих, члени ГР в процесі роботи підхоплювали всі 
проблеми міста, які виникали протягом року. 
 Деякі питання можна вважати позитивно вирішеними.
 А деякі, перебувають у стадії опрацювання і вимагають подальших 
додаткових дій з боку активістів і влади. 

Ступінь складності проблем, які цікавлять громадськість, висока.
Значимість участі громади у їх вирішенні зростає з кожним днем.
Тому в 2016році нас чекає велика і важка робота, вимагаючи багато знань і 
зусиль, і для цього потрібні консолідовані зусилля кожного з нас.

Голова громадської ради                                                            В.А. Бородіч


