ПРОТОКОЛ № 3
засщання громадсько! ради при виконко!И1
Костянтин1всько|' м!сько1 ради
24.05.2017

м. Костянтин1вка
14.00. каб. № 4 0 9

Присутн!: 27 ос1б
В1дсутн1: Ма-чанчук Я.Б.. Гербредер В.В.. Даи11иева Л.С. - вщрядження, Кашина Ю.О..
Лукашенко А.А.. 31маков О.Б., Кугузов Ю.В.. Лукашенко А.А.. Омельченко А.О..
Скрипка Н.В. - робота. Воробьев В.О., Мазуренко М.О. - л1карняний.
Присутн!: Трубчан1нова О.А. - головний спещал1ст В1дд1лу з орган1зац1йних
внутр1шньопол1тичних питань 1 роботи з депутатами.
Запрошен!: Шишимарева Т. I . - головний л1кар комунальноУ установи Центр первинноУ
медико-сан1тарно1 допомоги Костянтин1всько1 м1ськоТ ради; С1ваков О. О. - заступник
начальника сл1дчого в1дд1лення Косгянтин1вського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецьк1й
облает!; Мешков Д.В. - представник м!сько1' прокуратури; Фольварчук Ф.Н. - представник
еколог!чноУ служби м. Костянтин!вки
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Реал!зац!я державноУ програми «Доступн! л!ки» в м. Костянтин!вц!.
2. Результати роботи щодо звернення мешканц!в селища Червоний.
3. П!дтримка м!сцевою владою створення й функщонування ОСМД ! ЖСК.
4. Р!зне.
ВИСТУПИЛА: Мирошниченко Л.В.- голова громадськоУ ради
Запропонувала включити до порядку денного в п.4 «Р!зне» два питания - щодо
«Пам'ятника трамваю» й щодо незаконного видобутку п!сковику.
Голосували: «За» - 27 ос!б, «проти»- О ос!б . «утримався» - О ос!б.
Вир1111или: включити до порядку денного в п.4 «Р!зне»
трамваю» й щодо незаконного видобутку п!сковику.

питания щодо «Пам'ятника

СЛУХАЛИ: Про реал!заи!ю державноУ програми «Доступн! л!ки» в м. Костянтин!вц!
ШФОРМУВАЛА: Шишимарева Тетяна 1ван!вна - головний л!кар комунальноУ установи
Центр первинноУ медико-сан!тарноУ допомоги Костянтии!вськоУ м1ськоУ ради
Ознайомила з основними положениями програми. Нагадала, що препарати доступн!
особам 3 д!агнозами: бронх!альиа астма, пукровий д!абет II типу й серцево-судини!
захворювання. Рецепти можна отримати через с!мейного л!каря або терапевта. Пов!домила.
що детальна !нформац!я про перел!к. марки л!к!в ! адреси аптек знаходиться на сайт!
Костянтин!вськоУ м!ськоУ ради. М!н!стерства охорони здоров'я.

Голосували: «За» - 27 особи, «проти»- О ос1б , «у1римався» - О ос1б.
Вир1шили: Прийняти 1нформац1ю до в1дома.
СЛУХАЛИ: Про результати роботи щодо звернення меп1канц1в селища Червоний
1НФОРМУВАЛИ: 1. СЧваков Олег Олександрович - заступник начальника сл1Дчого
В1дд1лення Костянтин1вського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькш облает!
Розпов!в. що на сьогодн! в!дкрита крим!нальна справа стосовно незаконного зливу
шк!дливоУ речовини на п!дпри€мств! «Вода Донбасу». ЕЗ рамках «сл!дчо1 таемниц!» детальна
!нформац!я не може розповсюджуватися. Склад злочину не визначений, проте вже проведен!
певн! сл!дч! д!У: допитан! заявники. директор очисних споруд. в!дправлен! запити. На
питания чи попереджае пол!ц!я незаконн! зливи, в!дпов!в, що до компетенц!'! сл!дчого в!дд!лу
не натежить контролювати д!!' на даному п!дприемств!.
2. Мешков Дмитро Володимирович - представник м!сько1 прокуратури
Пов!домив, що 23.05.2017 на д!ляни!. де зливають в!дпрацьовану речовину, взят!
проби пов!тря й грунту (складений протокол огляду д!лянки й взяття проб). Зразки
направлен! до Костянтин!вського лабораторного центру МОЗ УкраТни. протягом 10 дн!в
будуть отриман! результати досл!дження. Окр!м цього. отримана ухвсша на комплексну
перев!рку п!дприемства «Вода Донбасу». До справи залучили еколог!чну !нспеки!ю з метою
визначення чи порушуеться законодавство.
3. Фольварчук Фед!р Миколайович - представник м!сько1' еколог!чно1' служби
Наголосив на тому, що весь час до них не було оф!ц!йних звернень де ! коли
в!дбувалось правопорушення. 3 29.05.2017 починаеться перев!рка п!дприемства. За
детальною !нформац!ею можна звертатись до начальника еколог!чноТ служби.
ВИСТУПИЛА: Мирошниченко Л.В. - голова громадсько!' ради
Запропонувала прийняги !нформац!ею до в!дома та !н!ц!ювати 6-7.06.2017 зустр!ч !з
прелставниками прокуратури й громади стосовно результат!в переб!гу ц!ет справи.
Голосували: «За» - 27 особи, «проти»- О ос!б . «утримався» - О ос!б.
Вир1шили: Прийняти !нформац!ю до в!дома й !н!ц!ювати 6-7.06.2017 зустр!ч !з
прелставниками прокуратури й громади стосовно результат!в переб!гу ц!еУ справи.
СЛУХАЛИ: Про п!дтримку м!сцевою владою створення й функщонування ОСББ ! ЖСК
ШФОРМУВАВ:Дерека Олександр Михайлович - член громадськоУ ради
Розпов!в. що перех!д до ОСМД ! ЖСК дуже важлив! для сьогодення. Але
представники влади !гнорують цей процес. Греба. щоб певний депутат взяв на себе контроль
за процедурою створення таких форм сп!ввласник!в.
ВИСТУПИЛА: Мирошниченко Л.В.- голова громадськоУ ради

Запропонувала перелати ие питания до проф1льного ком1тету. який сформулюе запит
для направления на розгляд депутатам м1сько1 ради.
Голосували: «За» - 27 особи, «проти»- О ос1б , «утримався» - О ос1б.
Вир11иили:Перелати це питания до проф1льного ком1тету. який сформулюе запит для
направления на розгляд депутатам м!сько1' ради.
СЛУХАЛИ: Про перенесения «Пам'ятника трамваю» на нове м1сце
ШФОРМУВАВ:Новосельцев Андр1Й Михайлович - член громадськоУ ради
Розпов1в. що у зв"язку 3 закриттям трамвайного управлпшя. виникла необх1дн1сть
збереження 1Сторично значимого «Пам'ятника трамваю». То в1д 1мен1 представниюв
краезнавчого музею просить допомогти в цьому питанн! член1в громадськоУ ради.
ВИСТУПИЛА: Мирошниченко Л.В.- голова громадськоУ ради.
Запропонувала передати це питания до проф1льного ком1тету. який сформулюе
необхщн! запити.
Голосували: «За» - 27 особи, «проти»- О 0С1б , «утримався» - О ос1б.
Вир1шили: Передати це питания до проф1льного ком!ге1у. який сформулюе необх1дн1
запити.
СЛУХАЛИ: Про незаконний видобуток п1сковика
ШФОРМУВАВ: Кабанець Володимир Васильевич - член громадськоУ ради
Ознайомив присутн1х з обставинами справи про незаконний видобуток П1Сковику в
Костянтин1вському район!. Наголосив на тому, що робота прокуратури е незадов1льною, бо
вся арештована техн!ка була повернута, а незаконний видобуток продовжуеться.
ВИСТУПИЛА: Мирошниченко Л.В.- голова громадськоУ ради
Запропонувала передати це питания до проф1Льного ком1тету, який сформулюе
необхшн! запити.
Голосували: «За» - 27 особи, «проти»- О ос1б . «утримався» - О ос1б.
Вир1шили: Передати це питания до проф1льного ком1тету. який сформулюе необх1дн1
запити.

Секретар громадсько! ради

О.В. Сендецька

