
ПРОТОКОЛ № 1 
засщання громадсько! ради при виконком! 

Костянтин1всько1 мкько! ради 

28.05.2019 м- Костянтин1вка 
14-00, мала зала 

Загальна кшьк1сть член1В громадсько! ради при виконком! Костянтин1всько1 м1СькоТ ради -
22 ос1б. 

Загальна кшьк1сть присутн1х член1в громадсько! ради при виконком! Костянтин!всько1 
м!сько1 ради - 18 ос!б. 

Запрошен!: 

• Начальник управл!ння осв!ти - Барабаш О.В. 
• Начальник управл!ння комунального господарства - Заварз!н Д.Г. 
• Заступник м!ського голови - Василенко В.В. 

Присутн!: 
• Начальник управления комунального господарства - Заварз!н Д.Г. 
• Трубчан!нова О.А. - головний спец!ал!ст в!дд!лу з орган!зац!йних 
• внутр!шньопол!тичних питань ! роботи з депутатами 

I . Про початок засщання громадсько! ради при виконком! Костянтин1всько*1 М1ськ01 
ради. 
СЛУХАЛИ: Голову громадсько!" ради при виконком! Костянтин!всько1 м!сько1 ради -
Мирошниченко Л!л!ю Валентин!вну, яка допов!ла, що за даними реестрац!! на зас!данн! 
присутн! 18 3 22 член!в громадсько!' ради, а тому зас!дання е повноважним ! 
запропонувала проголосувати за початок роботи зас!дання громадсько!' ради при 
виконком! Костянтин!всько1' м!сько1' ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 18, 
«Проти» - О, 
«Утримались» - 0. 
Р1п!ення прийнято 
ВИР1ШИЛИ: Розпочати роботу зас!дання громадсько!' ради при виконком! 
Костянтин!всько'1 м!сько1 ради. 
П. Про затвердження порядку денного засщання громадсько! ради при виконком! 
Костянтин1всько1 м!сько1 ради. 
СЛУХАЛИ: Голову громадсько'! ради при виконком! Костянтин!всько1 м!сько'1 ради -
Мирошниченко Л!л!ю Валентин!вну 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

1. Проблеми еколоп! в м. Костянтин1вц1 (стихшие звалище на Новосел1вц1, так 
званий «трикутник смерт!» на Червоному, незаконний видобуток пластуна) 
2. Робота громадського транспорту в м. Костянтин1вка 
3. Затвердження плану роботи громадсько! ради при виконавчому комитет! 
Костянтин1всько1 мкько! ради на 2019 р!к. 
4. Р13не. 



1нших пропозиц1й не над1йшло. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» -18, 
«Проти» - О, 
«Утримались» - 0. 

Р1шення прийнято 
ВИР1ШИЛИ: Затвердити наступний порядок денний засхдання громадсько! ради при 
ВИКОНКОМ! Костянтин1всько1 м1сько1 ради. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Проблеми екологп в м. Костянтин1вц1 (стихшие звалище на Новосел1вц1, так 
званий «трикутник смертш на Червоному, незаконний видобуток пластуна) 
2. Робота громадського транспорту в м. Костянтин1вка 
3. Затвердження плану роботи громадсько! ради при виконавчому ком1тет1 
Костянтин1всько1 м!сько1 ради на 2019 р1к. 
4. Р1зне. 

Розгляд питань порядку денного: 

1. Проблеми екологп в м. Костянтин1вщ (стих1йне звалище на Новосел1вщ, так 
званий «трикутник смертЬ на Червоному, незаконний видобуток пластуна) • 

ЗАСЛУХАЛИ: 1нформац1ю представниюв робочо! групи, доклад Сремеева О.: 
Стосовно «трикутника смерт!» - роботи ведуться, все засипаеться п1ском. 
Стосовно ЗЛИВ1В - запах вже менше, але вш ще е. 
Стосовно пластун1В - котловани е, але техн1ки не спостер1гаеться. 
Попутно були обстежен! придорожн! бетон! стовпи ЛЕМ на Новосел!вц! вздовж вул. 13-ти 
розстр!ляних - авар!йний стан, стирчить ржава арматура, йде руйнування стовп!в, що 
можливо приведе до авар!йних пад!нь на дорогу. 

ВИСТУПИЛИ: 
Начальник управления комунального господарства - Заварз!н Д.Г., який сказав, що 
оновлення бетонних стовп!в проводиться, але все залежить в!д бюджету м!ста. Дорога на 
Новосел!вку у авар!йному стан!, у цьому роц! ремонтн! роботи будуть ф!нансуватися !з 
бюджету м!ста 
ВИСТУПИЛИ: Гаврюченко 
Дороги по вул. Бел!нського, Волгоградська, Сечк!на у дуже плохому стан!. Коли буде 
ремонт цих д!лянок? 
ВИСТУПИЛИ: 
Начальник 5шравл!ння комунального господарства - Заварз!н Д.Г., який доклав, що по ц!м 
авар!йним д!лянкам вже е експертизи та проекти щодо ремонту дор!г 
ВИСТУПИЛИ: 
Представник робочо!' групи Суханк!на В.В.: у трикутнику смерт! треба встановити 
в!деокамеру, яка дозоляе контролювати виконання р!шення даного питания, не мае 
заключних анал!з!в по стокам, не мае !нформац!1 в!д м!сько'1 ради про проведению роб!т на 
трикутнику смерт!. Пропоную п!дготовити запит на Натруса про надання енформац!!'. 
Ран!ше були прийнят! р!шення, щодо засипання цеглою на ц!й д!лянц!, зараз запах вже 
менхпе, але в!н все одно е. 



Поставлено на голосування: що до запиту на Натруса про стан трикутника смерт! на 
тепер1шн1Й час. . 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За»-18, 
«Проти» - О, 
«Утримались» - 0. 
Р1шення прийнято 

ВИСТУПИЛИ: представник робочоУ групи Сремеев М.: 
Щодо сортування см1ття на пщприемств! Комунтранс - це законно або це комерц1йний 
1нтерес? 
ВИСТУПИЛИ: 
Начальник управления комунального господарства - Заварзён Д.Г., який запропонував 
документально пёдтвердити ёнформацёю для подальшого розследування цього питания 
ВИСТУПИЛИ: представник робочоё групи Сремеев М.: 
Стосовно вивозу будёвельного та побутового смёття - населения не мае ёнформацёё, куди 
вивозити смёття пёсля ремонту квартир, будинкёв. Порушенё правила благоустрою места, 
немае контролюючого органу за благоустроем, тому пропоную вийти з пропозицёею про 
створення «мунёципально! варти» 
ВИСТУПИЛИ: заступник голови громадсько! ради Маланчук Я.: Питания звалищ - це 
дуже велике питания, мещканцё места повиннё бути проёнформованё про места роздёльник 
звалищ, куди можна вивозити смёття, а мёсцевё газети надати ёнформацёю про цё мёсця з 
кошторисом на 1х послуги(зробить рекламну кампанёю). 

Поставлено на голосування: що до пщготовлення Сремесвим М. на сес1ю м1ськоУ 
ради шформацшний запит по см1ттезвалищам мкта та створення пропозицп 
«мунёципально! варти» 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 18, 
«Проти» - О, 
«Утримались» - 0. 
Решения прийнято 

ВИР1ШИЛИ: 

2. Робота громадського транспорту в м. Костянтин1вка 
ШФОРМУВАЛА: представник робочоУ групи Маланчук Я., який повёдомив, що якёсть 
обслуговування пасажирёв пёльгово! категорё! громадян дуже плачевно. Водёё'! вёдчувають 
безкарнёсть 
ШФОРМУВАЛА: представник робочоУ групи Скоблякова I . , яка належить до пёльговоУ 
категорёУ громадян, яка Ухала на маршрутцё ё УУ змусили заплатити за проУзд. Коли визвала 
полёцёю, маршрутка вже поУхала, ё полёцёанти вёдмовились зафёксувати той факт, 1що 
безкоштовно Уй, як пёльговёй категорёУ, не дозволили доУхати. 
ВИСТУПИЛИ: Тёщенко В.: треба звертатись до суду, вимагати морального 
вёдшкодування збиткёв. Усёх перевёзникёв зобов'язати в маршрутка повёсити об'яву про 
перевезення пёльгових категорёй громадян 
ВИСТУПИЛИ: 
Начальник управления комунального господарства - Заварзён Д.Г., який вёдповёв, що у 
месте дуже мало перевёзникёв, серед яких можна вибирати у конкурсах, повноваження 
обмеженё, але мёсцева влада намагаеться контролювати цё питания: це попередження 
перевёзникёв, щодо розёрвання укладених договорёв, та матерёальне покарання водёУв щодо 
порушень правил перевезення пасажирёв та пёльговоУ категорёУ громадян. Перевёзникам 



в1дшкодуються Т1льки 20% в1д вартост! пройду 3 бюджету места. Ус! скарги 
розглядаються на транспортному комхтет!, але вони в основному усн1, письмових дуже 
мало. Треба писати та получати рхшення на скарги. 

ВИСТУПИЛИ: Маланчук Я.: який запропонував ввести у м1ст1 комунальний транспорт, 
а у нас т1льки приватн! перевхзники. 

Поставлено на голосування: розробити стратеги розвитку комунального транспорту( 
робоча група: Сремеев М., Маланчук Я., Суханк1на В., Скоблякова I.), пщготувати 
звернення до комунального вщдшу з пропозиц1ями, щодо введения у М1СТ1 
комунального транспорту (вщповщальний Маланчук Я.) 
Тщенко В. - пщготувати шаблони скарг 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» -18, 
«Проти» - О, 
«Утримались» - 0. 
Р1шення прийнято 
ВИР1ШИЛИ: Дану хнформащю взяти до вщому. 

3. СЛУХАЛИ: Мирошниченко Л.В., яка повщомила, що у зв'язку з1 зм1нами що було 
внесено до Постанови Кабхнету Мш1стр1в Украши №996 в1д 03.11.2010 року е 
необх1дн1сть переглянути Положения та Регламент про громадську раду, прийнявши 1х у 
в1дповщност1 до законодавства Украши. Запропонувала внести пропозиц!! та доповнення, 
якщо так! е, та направити Положения на затвердження до виконавчого комхтету 
Костянтинхвськ! м1сько1 ради. 
Пропозиц1Й не над1Йшло. 

ВИСТУПИЛИ: Везеров Г.Й., який запропонував направити Положения на затвердження 
до виконавчого ком1тету Костянтин1всько1 мёськоё ради. Затвердити Регламент роботи 
громадсько! ради при виконавчому ком1тет1 Костянтин1вськоТ мхськох ради в 
запропонован1й редакщ!. 

Голосували: 
«За»-18 
«Проти» - О 
«Утримався» - О 



Вирхшили: Направити Положения на затвердження до виконавчого комкету 
Костянтин1всько1 м1сько1 ради. Затвердити Регламент роботи громадсько! ради при 
виконавчому ком1тет1 Костянтин1всько1 мхськоТ ради в наступн1й редакцй' (додаеться) 

4. СЛУХАЛИ: Мирошниченко Л.В., про затвердження плану роботи громадсько! ради 
при виконавчому ком1тет1 Костянтишвсько! М1ськ01 ради на 2019 р1к. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 18, 
«Проти» - О, 
«Утримались» - 0. 

Р1шення прийнято 

ВИР1ШИЛИ: Затвердити план роботи громадсько! ради при виконавчому комитет! 
Костянтин1всько1 мкько! ради на 2019 р1к. 

4. Запропонувати кандидат1в громадсько! ради, ш;одо входження в координац1йну раду з 
питань громадського бюджету наступних: 

1. Мирошниченко Л. 
2. Сремеев М. 
3. Сремеев А. 
4. Тищенко В. 
5. Байрачна М.1. 
6. 1ваненеко С.(громадський активкт) 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 18, 
«Проти» - О, 
«Утримались» - 0. 
Р1шення прийнято 

ВИР1ШИЛИ: Запропонувати кандидатёв громадсько! ради, щодо входження в 
координац1йну раду з питань громадського бюджету наступних: 

1. Мирошниченко Л. 
2. Сремеев М. 
3. Сремеев А. 
4. Тищенко В. 
5. Байрачна М.1. 
6. Тваненеко С.(громадський акт1в1ст) 



4. Изне. 

ШФОРМУВАЛА: представник ЗОШ № 15 про зниження ступеню навчального 
закладу. Звернення до громадсько! ради, чому хпкола п1дпадае п1д оптимёзащю, т.я. 
В1ДДШ осв1ти не реагуе на звернення ЗОШ № 15. Зниження ступеню приведе до 
закриття школи та зруйнування буд1вл1 виколи. За рейтингом места школа знаходиться 
на 2-му м1сц1 (26 бал1в). Кошти на ремонт не видшяються, не вщкривають 10-11 класи, 
чому, якщо кшькють учн1в, як1 щуть у 10-11 класи багато. Просимо врятувати ЗОШ 
№15 
(доклад додаеться) 

ВИСТУПИЛИ: Байрачна М. :ситуац1я дуже важка, так! питания вир1шують комёсп з 
питань 0СВ1ТИ на м1сцевому рхвн! та у Киш!. 
ВИСТУПИЛИ: 1ваненко С : треба оскаржити наказ у суд! 
ВИСТУПИЛИ: Мирошниченко Л. 6 треба п1дготовити текст до 1Н1Ц1ативно1 групи щодо 
розгляду питань осв1ти. 
Поставлено на голосування: Пщготовити документи щодо проведения круглого стола с 
депутатами, пред ставниками в1ддшу осв1ти та представниками ЗОШ № 15 
П1дготовити запит щодо ф1нансово1 дов1дки про бюджет ЗОШ № 15 (Байрачна М.) 
Створити робочу групо 3 питань осв1ти у склад!: Сремеев М., Байрачна М., Суханова В., 
Мирошниченко Л. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 18, 
«Проти» - О, 
«Утримались» - 0. 
Решения прийнято 
ВИР1ШИЛИ: Прийняти 1нформац1ю до вщома. 

Заслухали виступ запрошено! особи Романцово! М.М. - секретаря громадсько! ради 
м.Краматорськ щодо роботи по впровадженню громадського бюджету в м.Краматорськ та 
поради, щодо сп1впрац1 м1ж громадськёстю та виконавчою владою. 

ВИСТУПИЛИ: Мирошниченко Л.: треба надати письмовий запит щодо введения 
представник1в громадсько! ради до Координац1йно1 ради. 

Головуючий 

Секретар 

Мирошниченко Л.В. 
Прёзвище та 1Н1ц1али 

Тюнша В.В. 
(Пщпис) Пр1звище та 1н1щали 


