
ПРОТОКОЛ № 6 
засхдання громадсько! ради при виконком! 

Костянтин1всько1 м1сько1 ради 

м. Костянтин1вка 
каб. № 406 

Присутн!: 22 особи 

В1дсутн1: Галасюк А.Е., Гербредер В.В.,Третяк Г.О., 
Дан1шева Л.С., Зхмаков С Б . , Козша В.А., 
Пенькова Г.1., Пухир М.А., Скрипка Н.В., 
Лукашенко А.А.,Мазуренко М.О., 
Остряпн С.О.,Чумаков П.П.,Шморгун В.А. 
- 3 поважних причин. 

Присутн!: Трубчан1нова О.А. - головний спец1ал1ст 
в1дд1лу 3 орган1зац1йних, 
внутр1шньопол1тичних питань та роботи з 
депутатами 

Запрошен!: Адам А. В. - заступник начальника 
Схщного м1жрег10нального в1дд1лу 
Державно! служби УкраУни у справах 
ветеран1в в1йни та учасник1в АТС, 
Гацько К. Г. - консультант з юридичних 
питань Асоц1ац1Т м1ст УкраТни, Донецьке 
репональне В1дд1лення, 
Ткачук В.О. - кер1вник Костянтин1всько1 
м1сцево1 прокуратури, старший радник 
юстицп, 
Х1вр1ч В.О. - начальник Костянтинхвського 
в1дц1лення полхцп, 
Коваленко Т.С. - заступник м1Ського 
голови, 
Мартинхчева И.О. - 1нспектор управлхння 
комунального господарства 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Реал1зац1я державно! програми допомоги, реабш1тац1я та адаптацп учасникхв 
антитерористично! операц11 та учасник1в бойових Д1й. 
2. Про хщ реалхзацГГ Закону Укра'Гни «Про добровхльне об'еднання територ1альних громад». 
3. Утримання придомових територ1й та дорожнього покриття в зимовий перход в м. 
К0СТЯНТИН1ВЦ1. 
4. Взаемод1я орган1в м1сцевого самоврядування, м1сцево1 прокуратури, полхцп на принципах 
партнерських стосункхв, публ1чного д1алогу, встановлення зворотного зв'язку з громадськ1стю 
як засхб вдосконалення, змхцнення 1м1джу м1сцевоТ влади. 
5. Р1зне. 

26.01.2018 
13.00 



СЛУХАЛИ: Реал1зац1я державно! програми допомоги, реаб1л1тац1я та адаптацп учасникхв 
антитерористично! операц!! та учасник1в бойових д1й. 

1НФ0РМУВАЛА: Адам А. В. - заступник начальника Сх1дного м1жрег1онального В1дц1лу 
Державно! служби УкраТни у справах ветеран1в В1йни та учасник1в АТО 

Ознайомила з основними напрямками роботи й навела статистичн! дан! по облает! й 
м1сту. На обл1ку облает! стоТть 13.000 УБД, 250 ос1б по м. Костянтин1вка. Програма 
поширюеться на отримання пшьг по жкг - 75% знижки, 3 дружини загиблих в АТО 
отримують 50%, додатково дв! з них отримали до фхнансування 50 %, санаторне-курортне 
лхкування, профес1йну реабЫтацш, отримання допомоги з м1сцевого бюджету по 2000 грн., 7 
дозвол1в на отримання земельних д1лянок. Нагадала, що з будь-якого питания можна 
звернутись на гарячу Л1н1ю 15-45. 

ВИСТУПИВ: Кабанець В.В. - член громадсько! ради 
Запропонував служб! почати розглядати питания пов'язан! з виходом на заслужений 

в1дпочинок, бо пенс1ю вхйськовим нараховують зг1дно 13 заробхтною платою, не включаючи 
премп, виходить, що при в1дносно висок1Й зарплатн! люди отримують маленьку пенс1ю. 

Голосували: «За» - 22 особи, «проти»- О ос1б , «утримався» - О ос1б. 
Вир1шили: Прийняти шформац1ю до вщома. 

СЛУХАЛИ: Про хщ реалхзацп Закону УкраТни «Про добров1льне об'еднання територ1альних 
громад» 

Ш Ф О Р М У В А Л И : 
Коваленко Т.С. - заступник мхського голови 

Пов1домила, що розпочато процес децентрал1зац1Т й створення ОТГ: проведено 
громадськ! слухання на баз! музичноТ школи з представниками громади мхста й району, в 
сусщн! села направлен! 1Н1ц{ативи для об'еднання, чекають в1дпов1дь. Процес вщбуваеться 
згщно 13 чинним законодавством. 

Гацько К. Г. - консультант з юридичних питань Асоц1ацГТ м1ст УкраТни, Донецьке 
репональне В1дд1лення 

Нагадав, що для реал1зацГТ Закону УкраТни «Про добровшьне об'еднання 
територ1альних громад» уряд затвердив методику й акти, як1 визначають механ1зм та умови 
формування спроможних територ1альних громад та регулюють вхдносини, що виникають у 
процес! добров!льного об'еднання громад с!л, селищ, м!ст. Наголосив, що протягом 2018 року 
визначено процедуру добров!льного об'еднання. 

ВИСТУПИВ: Руденко П.1. - член громадськоТ ради 
Стверджував, що Маринич В.О. надав йому ксерокопГТ документ!в, в яких описана 

пропозиц!я об'еднання району й м!ста, але саме Разумний саботував процес децентрал!зац!Т в 
нашому м!ст!. 

Голосували: «За» - 22 особи, «проти»- О ос!б , «утримався» - О ос!б. 
Вир!шили: Прийняти !нформац!ю до в!дома. 
В!дносно заяви члена громадськоТ ради Руденко П.1. - зобов'язати Руденка П.1. надати 
в!дпов!дн! документи, на п!дстав! яких було зроблено публ!чну заяву. Звернутись до 
в!дпов!дних посадових ос!б з метою отримання зо-очнюючоТ !нформац!Т щодо припинення 
правопорушень. 



СЛУХАЛИ: Утримання придомових територ1й та дорожнього покриття в зимовий пер1од в 
м. Костянтин1вц1 

ШФОРМУВАЛА: Мартин1чева И.О. - 1нспектор управл1ння комунального господарства 
Пов1домила, що процес очищения дорхг вщ сн1гу затягнувся через порушення умов 

договору 3 П1дрядними орган1зац1ями, а також бракуе К1льк1сть мхсцевоТ очисноУ техн1ки. Але 
зараз все нормал1зувалося, прибирания сн1гу продовжуеться. Вс1 мешканц! м1ста можуть 
звернутись для очищения вщ сн1гу особливо проблемних дхлянок м1ста. 

ВИСТУПИВ: Гаврюченко 1.М. - член громадсько! ради 
Повщомив, що ВС! вулиц! району «Металург» 1 приватний сектор району «Гора» 

потребують ретельного очищения. 

Голосували: «За» - 22 особи, «проти»- О ос1б , «утримався» - О ос1б. 
Вир1шили: Прийняти шформац1Ю до вщома. 

СЛУХАЛИ: Взаемод1я орган1в мхсцевого самоврядування, М1сцев01 прокуратури, пол1Ц11 на 
принципах партнерських стосункхв, публ1чного дхалогу, встановлення зворотного 
зв'язку 3 громадськхстю як зас1б вдосконалення, зм1цнення 1мщжу м1сцево1 
влади 

Ш Ф О Р М У В А Л И : 
Ткачук В.О. - кер1вник Костянтин1вськоТ мхсцево! прокуратури, старший радник юстиц11 

Ознайомила з напрямками взаемодп 13 громадою: [нформування про Д1яльн1сть на 
м1ських 1 районних сесхях; 1нформування про надзвичайн! поди через ЗМ1; на фейсбуц!, сайт! 
прокуратури Донецько! облает!; прийом громадян за граф!ком; заходи з учн!вською 
молоддю. Наголосила, що вони завжди в!дкрит! для д!алогу, але пост!йн! зм!ни в 
законодавств! ускладнюють процес притягнення до крим!нальноТ в!дпов!дальност!. 

Х!вр!ч В.О. - начальник Костянтин!вського в!дц!лення пол!ц!Г 
Зв!тував про виконану роботу за 2017 р!к. Дов!в загально-крим!нальну ситуащю по 

Костянтин!вц! та Костянтин!вському району. Основн! показники роботи: боротьба з 
виготовленням ! збутом наркотичних речовин; крад!жки авто, квартир ! дом!вок; випадки 
граб!жництва й розб!йн! напади. Ознайомив з чинними нововведениями - створення 
патрульно!" пол!ц!Т, яка включае групи реагування патрульноТ пол!ц!Т; скасування чергово!' 
частини, зам!на на чертову службу. Створений единий колцентр з номером 102. Нововведения 
в 2018 роц! - заплановано створення п!дрозд!лу «Детективи» (об'еднання повноважень 
сл!дчого й оперативного прац!вник!в). 

ВИСТУПИЛИ: 
Гаврюченко М.1. - член громадсько!" ради 

Наголосив на необх!дност! зб!льшення перев!рок в!дносно торг!вл! тютюнових ! 
алкогольних вироб!в в к!осках. 

Маланчук Я.Б. - член громадсько"! ради 
Пропонував актив!зувати контроль за незаконними паркуванням авто, встановити 

дорожи! знаки на автобусних зупинках ! п!шох!дних переходах. Запропонував звернутися до 
ф!скально"!" служби стосовно контролю продаж! алкогольних ! тютюнових вйроб!в. 



Дерека О.Б. - член громадськоТ ради 
Просив частхше направляти д1льничного на 'Тх робоч! д1льниц1, зауважив на збгльшенн! 

комун1кац1Т мешканцхв з д1льничними. 

Кабанець В.В. - член громадськоТ ради 
На своему особистому приклад! наголосив на тому, що м1ська прокуратура не сумл1нно 

виконуе своТ обов'язки й навмисно затягуе справи. Запропонував В1Д громадськоТ ради 
звернутись до генеральноТ прокуратури через безд1яльн1сть М1СькоТ 1 обласноТ прокуратури. 

Маланчук Я.Б. - член громадськоТ ради 
Запропонував органхзувати зустрхч з в1дпов1дними слщчими органами в1дд1лення 

пол1ц1Т, 3 обвинуваченим Кабанцем В.В., представниками громадськоТ ради при виконком! 
Костянтин1вськоТ м1ськоТ ради для отримання достов1рноТ 1нформаци по даному питанию для 
подальшого прийняття рхшення. Паралельно звернутися до прокуратури для отримання 
1нформац1Т щодо перебхгу крим1нальноТ справи в1дносно члена громадськоТ ради Кабанця В.В. 

Голосували: «За» - 22 особи, «проти»- О ос1б , «утримався» - О осхб. 
Вир1шили: П1дготовку й оформления звернення до ф1скальноТ служби стосовно контролю 
продаж! в м1ст1 алкогольних 1 тютюнових вироб1в покласти на Маланчука Я.Б. 
Орган1заЦ1Ю зустр1ч1 з В1Дпов1дними сл1дчими органами в1ДД1лення пол1ц1Т, з обвинуваченим 
Кабанцем В.В., представниками громадськоТ ради при виконком! Костянтин1вськоТ м1СькоТ 
ради покласти на Маланчука Я.Б. 
Звернутися до прокуратури для отримання 1нформац1Т щодо перебхгу крим1нальноТ справи 
вщносно члена громадськоТ ради Кабанця В.В. 

СЛУХАЛИ: Р1зне 
ВИСТУПИЛА: Шелудченко Оксана Олександрхвна - член громадськоТ ради 

Звернулася з заявою, що до ГО «Костянтин1вське товариство захисту тварин» 
звертаються громадяни М1ста 31 скаргами на те, що почастхшали випадки агресивноТ повед1нки 
безпритульних тварин. В1дпов1дно виникають сумнхви щодо ефективного використання 
бюджетних К0ШТ1В на проведения стерил1защТ безпритульних тварин. 30.10.2017 
(лист № 1063) начальник УКГ Заварз1Н Д.Г. звернувся до громадськоТ ради при виконком! 
Костянтин1вськоТ м1ськоТ ради з проханням визначення вщповщальноТ особи з метою 
створення робочоТ групи. 31.10.2017 (лист № 26) вщпов1дальною особою в1д громадськоТ ради 
при виконком! Костянтин1ВськоТ м1СькоТ ради була призначена Шелудченко 0.0 . Але до цього 
часу н1 одного зас1дання робочоТ комхсп не в1дбулось. Прошу направити м1ському голов! 
звернення з проханням поставити дане питания на особистий контроль. 
Пол1ц1я 1Гноруе звернення громадськост! вхдносно жорсткого поводження з тваринами 
(ЗУ № 299), а саме, вщносно заяви на громадянина Напнского В.Й. вщносно вбивства 
тварини. 
Прошу громадську раду при виконком! Костянтин1вськоТ м1ськоТ ради взяти цей факт на 
контроль. 
Голосували: «За» - 22 особи, «проти»- О ос1б , «утримався» - О ос1б. 
Вир!шили: Звернутись до м1ського голови Давидова С.Д. з проханням взяти пщ особистий 
контроль ситуацхю щодо вир1шення питания регулювання чисельност! безпритульних тварин 
у м1ст1 КоСТЯИТИН1ВЩ. 
Звернутися до начальника Костянтинхвського В1дд1лення полхцхТ Х1вр1ча В.О. з метою 
отримання 1нформац1Т про перебхг крим1нальноТ справи вщносно факту жорстокого 
поводження з тваринами. 

Голова громадськоТ ради ^^х/--^-^^^^^^ ~ Л.В. Мирошниченко 
Секретар громадськоТ ради / С~^^^^ О.В. Сендецька 


