
ПРОТОКОЛ № 9 
засщання громадсько! ради при виконком! 

Костянтин!всько1 м1сько1 ради 

13.06.2018 м. Костянтин1вка 
13.00, каб. № 409 

Загальна К1льк1сть член1в громадсько! ради при виконком! Костянтин1всько1 м1сько1 ради -
36 ос1б. 

Загальна К1льк1сть присутн1х член1В громадсько! ради при виконком! Костянтин1всько1 
м1Сько1 ради - 22 особи. 

Запрошен!: 
• Заступник М1Ського голови - Василенко В1ктор Володимирович; 
• Начальник Костянтин1вського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецьк1Й облает!, 

пщполковник полхцп - Ххврич В1тал1й Олександрович; 
• Кер1вник Костянтин1всько1 м1сцевоТ прокуратури, старший радник юстиц1Т -

Ткачук В1ктор1я Олексивна. 
• М1ронов Д.1. - голова Г01Р «Громадський патруль». 

Присутн!: 
Мхронов Д.1. - голова Г01Р «Громадський патруль» 

I . Про початок засщання громадсько! ради при виконком! Костянтин1вськоТ м1сько1 
ради. 

СЛУХАЛИ: Голову громадсько! ради при виконком! Костянтин1всько1 м1сько1 
ради - Мирошниченко Л1л1ю Валентин1вну, яка допов1ла, що за даними реестрац!! на 
зас1данн1 присутн! 22 з 36 член1в громадсько! ради, а тому засщання е повноважним 1 
запропонувала проголосувати за початок роботи зас1дання громадсько! ради при 
виконком! Костянтин1всько1 М1ськ01 ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 22, 
«Проти» - О, 
«Утримались» - 0. 
Р!шення прийнято 

ВИР1ШИЛИ: Розпочати роботу засщання громадсько! ради при виконком! 
Костянтин1всько1 м1ськоТ ради. 

П. Про затвердження порядку денного засщання громадсько! ради при 
виконком! Костянтин!всько1 М1ськ01 ради. 
СЛУХАЛИ: Голову громадсько! ради при виконком! Костянтин1Всько1 м1СькоТ ради -
Мирошниченко Лш1ю Валентин1вну 

ПРОЕКТ ПОРадКУ ДЕННОГО 
1. Еколопчна ситуацхя в район! с.Червоний м.Костянтин!вка. 
2. Стан функц!онування шк!л м!ста Костянтин!вка. Перспективи в!дпов!дно до 

реформи осв!ти. 
3. Скарга члена громадськоТ ради Кабанця В.В. щодо безд!яльност! пол!ц!1 та 

прокуратури в!дносно сфабрикованих проти нього крим!нальних справ. 
4. Орган!зац!йно - нравов! засади взаем од!!" орган!в м!сцевого самоврядування з 

громадськ!стю. Участь громадськост! в прийнятт! р!шень органами м!сцевого 
самоврядування. Громадський бюджет. 



5. Р1зне. 
1нших пропозиц1й не надшшло. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 22, 
«Проти» - О, 
«Утримались» - 0. 
Пшення прийнято 

ВИР1ШИЛИ: Затвердити наступний порядок денний зас1дання громадсько! ради 
при виконком! Костянтин1вськоТ М1ськ01 ради. 

ПОРЯДОК ДЕНПИЙ 

1. Еколопчна ситуащя в район! с.Червоний м.Костянтин!вка. 
2. Стан функц!онування шк!л м!ста Костянтин!вка. Перспективи в!дпов!дно до 

реформи осв!ти. 
3. Скарга члена громадсько! ради Кабанця В.В. щодо безд!яльност! пол!ц!1 та 

прокуратури в!дносно сфабрикованих проти нього крим!нальних справ. 
4. Орган!зац!йно - нравов! засади взаемод!'! орган!в м!сцевого самоврядування з 

громадськ!стю. Участь громадськост! в прийнятт! р!шень органами м!сцевого 
самоврядування. Громадський бюджет. 

5. Р!зне. 
Розгляд питань порядку денного: 

1. Скарга члена громадськоТ ради Кабанця В.В. щодо безд1яльност1 пол1цп та 
прокуратури вщносно сфабрикованих проти нього крим1нальних справ. 

ШФОРМУВАВ: Кабанець Володимир Васильович - член громадсько! ради при 
виконком! Костянтин!вськоТ м!ськоТ ради, який надав !нформац!ю про сфабрикован! проти 
нього крим!нальн! справи. Наголосив, що мае на руках судов! р!шення, як! м!сцевою 
прокуратурою !гноруються й не виконуються. Звернення до обласноУ прокуратури також 
результат!в не дало. Справа проти нього мае явний факт службового п!длогу, а за це н!хто 
не в!дпов!дае, жодно! особи не наказали. Просить член!в громадськоТ ради направити до 
ГенеральноТ прокуратури УкраТни листа з вимогою про розсл!дування факту корупц!йних 
д!й м!ськрайонноТ й обласноТ прокуратури. А також направити лист на м!ську сес!ю 
депутат!в для розгляду р!шення про прояв недов!ри до начальника Костянтин!вського ВП 
Бахмутського ВП ГУНП в Донецьк!й облает!, п!дполковника пол!ц!Т - Х!врича В.О. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 14, 
«Проти» - 8, 
«Утримались» - 0. 
Р!шення прийнято 
ВИР1ШИЛИ: Направити до ГенеральноТ прокуратури УкраТни листа з вимогою про 
розсл!дування факту корупц!йних д!й служби внутр!шньоТ безпеки пол!ц!Т, м!ськоТ та 
обласноТ прокуратури. 
П!дготовку зм!сту листа покласти на Кабанця В.В. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» -14, 
«Проти» - 8, 
«Утримались» - 0. 
Р1шення прийнято 



ВИР1ШИЛИ: Звернутись до м1ськвиконкому для розгляду рхшення про прояв недовхри 
до начальника Костянтин1вського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецьк1Й облает!, 
пщполковника полхцп - Х1врича В.О. 
Пщготовку зм1сту листа покласти на Кабанця В.В. 

2. Еколог1чна ситуац1я в район! с.Червоний м.Костянтин1вка. 
СЛУХАЛИ: Голову громадсько! ради при виконком! Костянтин!вськоТ м!сько1 ради -
Мирошниченко Л!л!ю Валентин!вну. Ознайомила з результатами роботи ком!с!Т при 
громадськ!й рад! з цього питания. На сьогодн! справа в!дкрита й знаходиться на контрол! в 
м!ськрайонн!й прокуратур!. А також пов!домила, що плануеться виУзне зас!дання ком!с!1 й 
вс! охоч! можуть приеднатись до нього. 
ВИСТУПИВ: Прокурор Костянтин!всько1 м1сцево1 прокуратури - Стадченко Серий 
Олександрович. 
Який п!дтвердив, що справа в!дкрита, виявлен! нов! факти, отриман! нов! результати 

експертиз, тому розсл!дування продовжуеться, але детал! справи не п!длягають 
розголошенню. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 22, 
«Проти» - О, 
«Утримались» - 0. 
Р!шення прийнято 
ВИР1ШИЛИ: Прийняти !нформац!ю до в!дома. 

3. Стан функщонування шк1л м1ста Костянтин1вка. Перспективи вщповщно до 
реформи осв1ти. 

СЛУХАЛИ: Заступника директора загальноосв!тньо1 школи-!нтернату №1, яка висловила 
думку всього педагог!чного колективу й батьк!вського комитету щодо ситуац!Т, яка 
склалась з Тх навчальним закладом. В!дпов!дно Постанови КМУ д!йсно школа-!нтернат 
втрачае б!льш!сть учн!в, але батьки готов! заключити договори на навчання своТх д!тей в 
цьому заклад!, бо це зручно й безпечно. На сьогодн! адм!н!страц!я школи впевнено 
заявляв, що можуть забезпечити наповнюван!сть клас!в. Тому просять громадську раду 
звернутись до м!ськвиконкому з рекомендац!ею щодо реорган!зац!Т школи-!нтернату в 
загальноосв!тню школу. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 22, 
«Проти» - О, 
«Утримались» - 0. 
Р1шення прийнято 
ВИР1ШИЛИ: Звернутись до м!ського голови з рекомендац!ею щодо реорган!зац!1 школи-
!нтернату в загальноосв!тню школу. 

4. Орган1зацшно - правов! засади взасмоди орган1в м1сцевого самоврядування з 
громадськ1Стю. Участь громадськост! в прийнятт! р!шень органами м!сцевого 
самоврядування. Громадський бюджет. 

1НФОРМУВАВ: М!ронов Д.1. - голова Г01Р «Громадський патруль». Детально розпов!в 
про д!яльн!сть свое!" орган!зац!1. Нав!в реальн! приклади усп!ху через !н!ц!ативи 
громадськост!. Наголосив на тому, чим корисний Державний фонд репонального 
розвитку. Ознайомив з методами сп!впрац! влади та громади у формат! партнерських 
В1ДН0СИН. Розкрив поняття громадського бюджету й чому це важливо для громад. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 22, 
«Проти» - О, 



«Утримались» - 0. 
Р1шення прийнято 
ВИР1ШИЛИ: Прийняти 1нформац1Ю до вхдома. 

5. Створення безпечних умов для учн1в, як! будуть вщвщувати загальноосв1тню 
школу №1. 

ВИСТУПИВ: Маланчук Я.Б. - член громадськоТ ради, який звернув увагу на те, що на 
СЬОГОДН! е багато бажаючих учн1в перейти з 1нших щк1л до складу загальноосв1тньоТ 
школи № 1. Переважна бшьш1сть - це д1ти району 3 школи. Враховуючи, що тепер учням 
доведеться переходити дорогу на перехрест! вулиць Свропейська й Громова, виникае 
потреба у створенн! безпечних умов для цього. А тротуарне покриття по вулиц! 
Свропейська, яке майже зруйноване, а м1сцями вщсутне, перешкоджае комфортному й 
безпечному руху д1тей до школи. Ярослав Богданович запропонував звернутись до 
м1ськвиконкому 3 необх1дн1стю у реорган1зацп цього перехрестя й вщновлення 
тротуарного покриття по вул. Свропейська. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 22, 
«Проти» - О, 
«Утримались» - 0. 
Р1шення прийнято 
ВИР1ШИЛИ: Звернутись до м1ськвиконкому з необх1дн1стю у реорган1заци перехрестя 
вулиць Свропейська - Громова й вщновлення тротуарного покриття по вул. Свропейська. 
Пщготовку зм1сту звернення покласти на Маланчука Я.Б. 

6. Про м1ський громадський транспорт. 
ВИСТУПИВ: мешканець м.Костянтин1вка Воронцова Н.М. з питания роботи 
громадського транспорту в м.Костянтишвка. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 22, 
«Проти» - О, 
«Утримались» - 0. 
Р1шення прийнято 
ВИР1ШИЛИ: 

Головуючий 
Пр1звище та 1н1щали 

Секретар 


