27.03.2017

ПРОТОКОЛ № 2
'зас1дання громадськоУ ради при виконком!
Костянтин1всько1' м1сько1' ради

м. Костянтин1Вка
14.00, каб. № 4 0 9

Присутн!: 32 особи
Вщсутн!: Гопц1й Д.Ю., Дан1шева Л.С., Кашина Ю.О., Лукашенко А.А.. Мазуренко М.О.,
Поплавський 1.П., Шморгун В.А. - з поважних причин
Присутн!: Трубчан1нова О.А. - головний спец1ал1ст
в1дд1лу з орган1зац1йних
внутр1Шньопол1тичних питань I робота 3 депутатами.
Запрошен!: Василенко В.В. - заступник М1Ського голови, Заварз1н Д.Г. - начальник
управл1ння комунального господарства, Дшш В.Л. - начальник ДКП «Комунтранс»,
Гонтаренко С В . - директор КП «Служба единого замовника»
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про затвердження проекту плану роботи на 2017 р1к.
2. Про роботу конкурсного ком1тету з п1дготовки та проведения конкурсу на перевезення
пасажир1в на М1ських автобусних маршрутах загального користування орган1зац1ю роботи
м1ського транспорту.
3. Про благоустр1Й М1ста. 1нформування шодо запланованих заход!в по проведению роб1т з
благоус1рою м1ста в березн! - травн! 2017 року та Дня Довк1лля
4. Про звернення СремхсвоУ Л.В. представниц! громади селища Червоний «Вчинення
крим1натьного правопорушення».
4.Р1зне.
СЛУХАЛИ: Про затвердження плану роботи громадськоУ ради при виконком!
Костянтин!всько1 м!сько1 ради на 2017 р!к.
ШФОРМУВАЛА: Мирошниченко Л.В.- голова громадсько! ради, ознайомила з проектом
плану громадськоУ ради на 2017 р. ! розкладом зас!дань робочих ком!с!й громадськоУ
ради. Запропонувала внести можлив! г|ропозиц!У.
Голосували: «За» - 32 особи, «проги»- О ос!б , «утримався» - О ос!б.
Вир1шили: Прийняти проект плану за основу й затвердити план роботи громадськоУ ради
при виконком! Костянтин!васькоТ м!ськоУ ради на 2017 р.
СЛУХАЛИ: Про роботу конкурсного ком1тету з п1дготовки га проведения конкурсу на
перевезення пасажир1в на М1ських автобусних маршрутах загального користування орган!зац!ю
роботи м!ського транспорту.
ШФОРМУВАВ: Василенко В.В.- заступник м!ського голови. Ознайомив з процедурою
проведения конкурсу для перев!зник!в. Пов!домив про зм!ни й нов! вимоги тендерного
ком!тегу. Зауважив, що контроль за нормуванням робочого часу вод!У0, Ух ф!зичним
станом покладая гься на начатьника ДА1. Запропонував зам!сть трамвайних перевезень
орган!зува1и «малом!рн! маршрути» автобус!в. Розпов!в про перспективи орган!зац!1
м!сць для перевезення людей з обмеженими можливостями. Наголосив на тому, що !снуе
брак конкуренц!У серед перев!зник!в.

На запитання Мирошниченко Л.В. - голови громадсько! ради, як буде орган1зована
робота 3 громадою-м1ста, в1дпов1в, що прийом В1дбуваеться кожного понед1лка в 11.00.
На запитання Кабанця В.В.. члена громадськоУ ради, про в1дсутн1сть дорожньоУ
розм1тки на зал13ничному вокза^т!. повщомив. що в сп1вроб1тництв1 з областю в розробщ
знаходигься проект покрап^ення 1нфраструктури зал1зничного вокзалу й автовокзалу.
Закладено 86 млн. на ремонт дор1г у м1ст1. 200 тис. на вщновлення дорожньоУ розм1тки й
50 тис. на встановлення дорожн1х знак1в. У майбутньому вся 1нформац1я буде викладена в
1нтернет1 для можливост! ознайомлення громадян м1ста.
На запитання 31макова О.Б, члена громадськоУ ради, про створення нового
комунального п1дприемства на територ1У трамвайного парку, в1дпов1в, що вся власн1сть
трамвайного управл1ння М1ста знаходиться п1д арештом.
1нфор1иац1ю прийнято до вщома.
СЛУХАЛИ: Про благоустр1й м1ста. 1нформування щодо запланованих заход1в по проведению
роб1Т 3 благоустрою м1ста в березн! -- трави! 2017 року та Дня Довк1лля
ШФОРМУВАВ: Василенко В.В.- заступник м1Ського голови.
Вир|и1или: 1нформац1ю прийнято до в1дома
СЛУХАЛИ: Про звернення Срем1евоУ Л.В., представниця громади сел. Червоний,
«Вчинення крим1нального правопорушення».
Ш Ф О Р М У В А Л А : ерем1ева Л.В., представниця громади с-ще Червоний, розповша про
критичне еколог1чне становище на с-ще Червоний м. Костянтин1вки, що виникло через
злив Р1ДИНИ невщомого походження, вщ якого йде жахливий сморщ. Таке положения
призводить до порушення комфортноУ та безпечноУ життед1яльност1 мешканц1в селеща
Червоний. На сьогодення громада селеща Червоний звертаеться до прокуратури.
ВИСТУПИЛИ: Василенко В.В., який повщомив, що з цього питания при виконком!
створена робоча група по з'ясуванню й вир1шенню проблеми, до якоУ входять 1
представники еколог1чноУ служби. На сьогодн! ком1с1я чекае на результати досл1Дження
санпарно-епщем10лог1чноУ служби.
Савченко Л.В., член громадськоУ ради, яка запропонувала направити вщ громадськоУ ради
делегац1ю Костянтин1вського ПУВКГ КП «Компания «Вода донбаса» для ознайомлення з
документами на дозв1л збер1гання вщход1в рщини у вщст1йниках.
Вир1шили: Зробити в1дпов1дн1 запити, в рамках компетенц1У громадськоУ ради.
Голосували: «За» - 32 особи, «проти»- О ос1б , «утримався» - О ос1б.
СЛУХАЛИ: Про проект «Гуманн! методи поводження з тваринами».
ШФОРМУВАЛА: Шелудченко О.П. - член громадськоУ ради, пор1вняла 1снуючий проект
виконкому 3 1 Н Ш И М проектом в1д громадськоУ орган1зац1У «Костянтин1вське товариство
захисту гварин». Наголосила. гцо проект виконкому дуже коштовний 1 зовс1м не д^евий, а

г о «Костяитин1вське товариство захисту тварин» пропонуе за т! кошти збшьшити
результативность у три рази.
ВИСТУПИЛИ: Василенко В.В.. який пояснив, що виконком не може заключити догов1р з
вищезазначеною ГО. через В1лсутн1сть певних дозволених документ1в для под1бно1'

д1яльнос11.

Вир1шили: Взяти до розгляду це питания й визначити можлив! вар^анти допомоги ГО
«Костянтин1вське товариство захисту тварин».
Голосували: «За» - 32 особи, «проти»- О ос1б . «утримався» - О ос1б.

Голова громадськоУ ради

Л.В. Мирошниченко

Секретар

О.В. Сендецька

