ПРОТОКОЛ № 1 2
засщання громадськоУ ради при виконком!
Костянтин1всько1 м1сько1 ради
17.01.2019 м. Костянтин1вка

14.00, каб. № 409

Загальна кшьюсть член1в громадськоУ ради при виконком! Костянтин1вськоУ мхськоУ ради 36 0С1б.
Загальна к1льк1сть присутн1х член1в громадськоУ ради при виконком! Костянтин!вськоУ
м!ськоУ ради - 21 особа.
I. Про початок засщання громадсько! ради при виконком! Костянтин1ВськоТ мкькоУ
ради.
СЛУХАЛИ: Голову громадськоУ ради при виконком! Костянтин!всько1 м!ськоУ ради Мирошниченко Л!л!ю Валентин!вну, яка допов!ла, що за даними реестрац!У на зас!данн!
присутн! 21 3 36 член!в громадськоУ ради (з них 4 члена громадськоУ ради присутн! в
режим! он-лайн за письмовою згодою), тому зас!дання е повноважним ! запропонувала
проголосувати за початок роботи зас!дання громадськоУ ради при виконком!
Костянтин!вськоУ м!сько1 ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 21,
«Проти» - О,
«Утримались» - 0.
Р1шення прийнято
ВИР1ШИЛИ: Розпочати роботу зас!дання громадськоУ ради при виконком!
Костянтин!вськоУ м!сько1 ради.
П. Про затвердження порядку денного засщання громадсько! ради при виконком!
Костянтин!всько1 м!ськоТ ради.
СЛУХАЛИ: Голову громадськоУ ради при виконком! Костянтин!вськоУ м!ськоУ ради Мирошниченко Л!л!ю Валентин!вну
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕНПОГО
1. Про зв!т громадськоУ ради.
2. Про затвердження плану роботи громадськоУ ради на 2019р.
3. Про пропозиц!! щодо персонального складу !н!ц!ативноУ групп по формуванню нового
складу громадськоУ ради при виконком! Костянтин!вськоУ м!ськоУ ради.
4. Р!зне.
1нших пропозиц!й не над!йшло.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -21,
«Проти» - О,
«Утримались» - 0.
Р!шення прийнято
ВИР1ШИЛИ: Затвердити наступний порядок денний зас!дання громадськоУ ради при
виконком! Костянтин!вськоУ м!ськоУ ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про зв1т громадськоТ ради.
2. Про затвердження плану роботи громадсько! ради на 2019р.
3. Про пропозицп щодо персонального складу 1н1ц1ативно1 групи по формуванню нового
складу громадсько! ради при виконком! Костянтин!вськоТ м !сько1 ради.
4. Р!зне.
Розгляд питань порядку денного:
1. Про ЗВ1Т громадськоТ ради.
ШФОРМУВАЛА: Голова громадсько! ради при виконком! Костянтин!вськоТ м!сько1 ради
- Мирощниченко Л!л!я Валентин!вна. Висловила слова подяки вс!м членам громадськоУ
ради, наголосила на важлив!ших досягненнях - це ситуац!я з сел. Червоний, яка набула
всеб!чного розголосу й актив!зац!У вс!х владних структур, ! ситуац!я з закриттям школи!нтернату №1, яка загальними зусиллями була реструкторизована у загальноосв!тню
школу №8. Також звернула увагу на недол!ки роботи громадськоУ ради, особливо и
структурних ком!тет!в. Наголосила на тому, що вс! робоч! документи залишаються у
в!дкритому доступ! для роботи наступноУ ради, а також вс! бажаючи мають змогу Ух
переглядати й користуватись ними.
ВИСТУПИЛИ:
Член громадськоУ ради Дерека О.Б., який п!дтвердив слова Мирошниченко Л.В. щодо
низькоУ якост! роботи створених ком!тет!в. Але найб!льше його ц!кавить створення
електронноУ платформи, яка дасть змогу в!льноУ комун!кац!У з мешканцями м!ста. Так як
сьогодн!, за словами Дереки СБ., члени громадськоУ ради не комун!кують з мешканцями,
в!дсутн!й зворотний зв'язок. Запропонував звернутись до виконкому щодо можливост!
створення на сайт! м!ськоУ ради форуму для сп!лкування громадян.
Член громадськоУ ради Поплавський 1гор Панф!лович, який подякував вс!м членам
ГромадськоУ ради. Звернув увагу на те, що було багато важких ! сп!рних питань, але
сп!льними зусиллями були знайден! правильн! р!щення. Запропонував визначити роботу
громадськоУ ради задов!льною.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 21,
«Проти» - О,
«Утримались» - 0.
Р!шення прийнято
ВИР1ШИЛИ: визначити роботу громадськоУ ради задовхльною.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 21,
«Проти» - О,
«Утримались» - 0.
Р1шення прийнято
ВИР1ШИЛИ: внести пропозищю до виконкому щодо можливост! створення на сайт!
м !сько1 ради форуму для сп!лкування громадян.
2. Про затвердження плану роботи громадськоУ ради на 2019р.
ШФОРМУВАЛА: Голова громадськоУ ради при виконком! Костянтин!вськоУ м!ськоУ ради
- Мирошниченко Л!л!я Валентин!вна. Падала для ознайомлення новий план роботи

громадськоТ ради на 2019р. Нагадала, що вш знаходиться у вшьному доступ!.
Запропонувала затвердити план роботи з можлив1стю внесения зм1н 1 доповнень.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -21,
«Проти» - О,
«Утримались» - 0.
Р1шення прийнято
ВИР1ШИЛИ: затвердити план роботи з можлив1стю внесения зм1н та доповнень.
3. Про пропозици щодо персонального складу 1н1ц1ативно1 групи по формуванню
нового складу громадсько! ради при виконком! Костянтин1всько1 М1сько1 ради.
ШФОРМУВАЛА: Голова громадськоТ ради Мирошниченко Л.В., яка пояснила
процедуру вщбору кандидатхв до складу робочоТ групи по формуванню нового складу
громадськоТ ради при виконком! Костянтин!вськоТ м!ськоТ ради. Зараз бажаюч! можуть
запропонувати своТх кандидат!в. Вона пропонуе себе, а також член!в громадськоТ ради
Маланчука Я.Б.! Сендецьку О.В., як! й попереднього разу входили до ц!еТ робочоТ групи.
Окр!м цього над!йщли пропозищТ включения до робочоТ групи наступних кандидат!в:
Штагер Д.О. - Громадська орган!зац!я «Рух !нвал!д!в «Впевнен! серця»
Суханова В. - Громадська орган!зац!я «В!дродження та розбудова м!ста Костянтин!вки»
Балан А.В. - Громадське формування «Гайдамаки»
Йовенко 1.В. - Костянтин!вський центр учасник!в бойових д!й та волонтер!в АТО
Запропонувала надати на розгляд виконкому список претендент!в до включения в
!н!ц!ативну групу по формуванню нового складу громадськоТ ради при виконком!
Костянтин!вськоТ м!ськоТ ради
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 19,
«Проти» - 1,
«Утримались» - 1.
Р1шення прийнято
ВИР1ШИЛИ: надати на розгляд виконкому список претендент!в до включения в
!н!ц!ативну групу по формуванню нового складу громадськоТ ради при виконком!
Костянтин!вськоТ м!ськоТ ради.
Члени ГромадськоТ ради при виконком! Костянтин!вськоТ м!ськоТ ради 2017-2018 рр:
Маланчука Я.Б. - ОБСДНАННЯ СП1ВВЛАСНИК1В БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ
«ЛЕВАНЕВСЬКОГО 45»
Сендецьку О.В. -первинна профсп!лкова орган!защя ЦДЮТ
Мирошниченко Л.В. - ГРОМАДСЬКА ОРГАШЗАЩЯ «УКРАШСЬКИЙ ШСТИТУТ
АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ»
Представники !нститут!в громадянського сусп!льства:
Штагер ДО. - ГРОМАДСЬКА ОРГАШЗАЩЯ "РУХ ШВАЛ1Д1В "ВПЕВНЕН1
СЕРЦЯ" (ГО "РУХ 1НВАЛ1Д1В "ВПЕВНЕН1 СЕРЦЯ")
Суханова В.В. - ГРОМАДСЬКА 0РГАН13АЦ1Я "В1ДР0ДЖЕННЯ ТА РОЗБУДОВА
М1СТА К0СТЯНТИН1ВКА"
Балан А.В. - ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ 3 ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
«ГАЙДАМАКИ»
Йовенко 1.В. - КОСТЯНТИНГОСЬКА МГСЬКРАЙОННА ГРОМАДСЬКА 0РГАН13АЦ1Я
«УЧАСНИК1В БОЙОВИХ Д1Й ТА В0Л0НТЕР1В АТО»

4. Про реструктар1зац1ю парку «Тихий»
СЛУХАЛИ: Члена. громадськоТ ради Краснхкова В.О., який В1дзв1тував про роботу цього
проекту. Все обладнання й матер1али вже закуплен!. Буд!вельн! й !нш! роботи
розпочнуться за сприятливих погодних зт\лов. Також нагадав, що в м!ст! д!е грантова
програма «М!сто-сад», де кожен може прийняти участь.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -21,
«Проти» - О,
«Утримались» - 0.
Р1шення прийнято
ВИР1ШИЛИ: Прийняти !нформац!ю до в!дома.
5. Про передвиборчу аптац1ю.
СЛУХАЛИ: Члена громадськоТ ради Дереку О.Б., який нагадав, що деяк! кандидати
ведуть аг!тац!йну пол!тику з певними порушеннями. Закликав вс!х член!в громадськоТ
ради не !гнорувати так! випадки, а пов!домляти в певн! структури або йому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -21,
«Проти» - О,
«Утримадись» - 0.
Р1шення прийнято
ВИР1ШИЛИ: Прийняти !нформац!ю до в!дома.

Мирошниченко Л.В.
Пр!звище та !н!ц!ади

Головуючий
Секретар

(П!дпис)

Сендецька О.В.
Пр!звище та !н!ц!али

