
ПРОТОКОЛ № 4 
засщання громадсько! ради при виконком! 

Костянтин1всько1 мкько! ради 

07.11.2019 м. Костяитин1вка 
14-00, мала зала 

Загальна К1льк1сть член1в громадськоТ ради при виконком! Костянтин1вськоТ м1ськоТ ради -
22 ос1б. 

Загальна кшьк1сть присутн1х член1в громадськоТ ради при виконком! Костянтин1вськоТ 
м1ськоТ ради - 14 ос1б. 

Запрошен!: 

• Заступник м!ського голови - Василенко В.В. 
Присутн!: 

• Заступник м!ського голови - Василенко В.В. 
• головний спец!ал!ст в!дд!лу з орган!зац!йнихвнутр1шньопол!тичних питань ! 

роботи 3 депутатами - Трубчан!нова О.А. 

I . Про початок зас1аання громадськоТ ради при виконком! Костянтин1всько1 м1сько1 
ради. 
СЛУХАЛИ: Голову громадськоТ ради при виконком! Костянтин!вськоТ м!ськоТ ради -
Мирошниченко Л!л!ю Валентин!вну, яка допов!ла, що у зв'язку з и хворобою тимчасово 
головуючим буде заступник голови громадськоТ ради Маланчук Я.Б. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 14, 
«Проти» - О, 
«Утримались» - 0. 
Маланчку Я.Б.: на початок зас!дання за даними реестрац!Т на зас!данн! присутн! 14 з 22 
член!в громадськоТ ради, а тому зас!дання е повноважним ! запропонувала проголосувати 
за початок роботи зас!дання громадськоТ ради при виконком! Костянтин!вськоТ м!ськоТ 
ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 18, 
«Проти» - О, 
«Утримались» - 0. 
Р1шення прийнято 
ВИР1ШИЛИ: Розпочати роботу зас!дання громадськоТ ради при виконком! 
Костянтин!вськоТ м!ськоТ ради. 
П. Про затвердження порядку денного засщання громадськоУ ради при виконком! 
Костянтин!всько1 м1сько1 ради. 
СЛУХАЛИ: Заступника голови громадськоТ ради при виконком! Костянтин!вськоТ м!ськоТ 
ради - Маланчук Ярослава Борисовича 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

1. Проблеми еколоп! в м. Костянтин!вц! (спалювання опалого листя) 
2. Робота громадського транспорту в м. Костянтин!вка 



3. Затвердження пропозищй вщ громад кост! для включения до ор1ентовного плану 
консультацп з громадськ1стю 
4. Р1зне. 

Пропозицп: додати до порядку денного питания щодо проблем теплопостачання у М1ст1 
Костянтин1вка 

1нших пропозиц1Й не над1Йшло. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 14, 
«Проти» - О, 
«Утримались» - 0. 

Р1шення прийнято 
ВИР1ШИЛИ: Затвердити наступний порядок денний засщання громадсько'Т ради при 
виконком! Костянтин!вськоТ м1сько1 ради, додати питания до порядку - проблеми 
теплопостачання у м!ст1 Костянтин!вц1. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Проблеми еколопУ в м. Костянтин1вц1 (спалювання опалого листя) 
2. Робота громадського транспорту в м, Костянтин1вка 
3. Проблеми теплопостачання у мкт! Костянтин1вка 
4. Затвердження пропозицЁй вщ громад кост1 для включения до ор1€нтовного 

плану консультац11 3 громадк1стю 
5. Р1зне. 

Розгляд питань порядку денного: 

1. Проблеми екологп в м. Костянтин!вц1 (спалювання опалого листя) 

ЗАСЛУХАЛИ: !нформац!ю представник!в робочо'Т групи, Маланчук Я.Б. 
1. м!сцева влада неяк не виришуе питания щодо складування в!дход!в , а зараз ще й 

опалого листя 

2. Проблема трикутна смерт! не вир!шена у повному обсяз! 

ВИСТУПИЛИ: Заступник м!ського голови - Василенко В.В. 
М!сто, яке в!дведено до складування в!дход!в - це колищн!й пол!гон у район! горгазу, але 
там не передбачено складування опалого лис листя, тому пропонуемо у часному сектор! 
робити для ц!х ц!лей компосн! ями та вивоз службою Комунтранс. Штраф за спалювання 
опалого листя -в!д 34 грн. 
Скоблякова 1.О.: у район! квартал за 10 рок!в Комунтранс н! разу не забирала мусор, 
куди складувати листя та смиття? 
Василенко В.В.: громадянам цього району обов'язково треба написати на розгляд скаргу 
у комунальний в!дд!л 
Василенко В.В.: щодо трикутника-у дому район! стоять датчики по еколопчному 
контролю, перевищення норм забруднення пов!тря не спостер!гаеться, але невелик! 
завищення норм , якщо в!тер несе з м. Краматорськ або з м. АвдГТвка (коксох!мзавод) 
Суханк1на В.: по вул.О.Тихого прокладаються нов! ливневк! 



Василенко В.В.: зпдно плану землеустрою ливневк! прокладаються, але проектом, який 
був розроблений, не.було враховано ус! нюанси м!ста Костянтин!вка, тому в!н зараз на 
стад!'! перерозробки. 

Пропозици: 
проведения окремих слухань з представником облОКС по л!вневка 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 14, 
«Проти» - О, 
«Утримались» - 0. 
Р1шення прийнято 
ВИР1ШИЛИ: Дану шформашю взяти до вщому. 

2. Робота громадського транспорту в м. Костянтин1вка 

ДОПОВГДЬ: Заступника м!ського голови - Василенко В.В. про стан роботи громадського 
транспорту 
ШФОРМУВАВ: представник робочоУ групи Скоблякова 1.О., яка належить до п!льговоТ 
категор!] громадян, пов!домила, що як!сть обслуговування пасажирхв пхльгово'Т категор!'! 
громадян залищае бажати кращого. Вод!"! в!дчувають безкарн!сть за свое хамство. 
Права та обов'язки вод!я та пасажир!в написан! м!лким щрифтом. Треба, щоб перев!зники 
в маршрутках написали крупно, яка п!льгова категор!я громадян мае право на 
безкоштовний проТзд. 

ВИСТУПИЛИ: 
Заступника м!ського голови - Василенко В.В. про стан роботи громадського транспорту, 
який в!дпов!в, що у м!ст! дуже мало перев!зник!в, серед яких можна вибирати у конкурсах, 
повноваження обмежен!, але м!сцева влада намагаеться контролювати ц! питания: це 
попередження перев!зник!в, щодо розхрвання укладених договор!в з вод!ями, та 
матер!альне покарання вод!1в щодо порушень правил перевезення пасажир!в та пхльгово'Т 
категор!] громадян. Рекомендуемо писати письмов! скарги, як! будуть розглядатись у 
комунальн!й служби, якщо вас висаджують з маршрутки - набирати 102 та ф!ксувати 
порушення, складати адм!н!стративний протокол. Ус! скарги рееструються та 
розглядаються на транспортному ком!тет!, але вони в основному усн!, письмових дуже 
мало. 
Пропоную: 

1. На чергову громадську раду запросити власник!в - перев!зник!в, деяких вод!1в, як! 
дуже часто висаджують п!льговик!в. 

2. Також запрошуемо член!в громадськоУ ради на черговий рейд по контролю вод!1в на 
л!н!1 

3. В!д м!сцево1 влади е пропозиц!я встановити у маршрутках сканер для електронного 
документу на проУзд п!льговик!в 

У м!ст! немае автостанц!У, м!сцевою владою запропоновано зробити автостанц!ю на 
привокзальн!й площ!. Але е р!зн! нюанси. Також м!сцева влада мае пропозищю, щодо 
встановлення п!днесених п!шох!дних переход!в, особливо , де часто переходять д!ти. 

ВИСТУПИЛИ: Маланчук Я.: який запропонував поставити на голосування: 
1. На чергову громадську раду запросити власниюв - перев!зник!в, деяких вод!Ув, як! 

дуже часто висаджують п!льговик!в, та тих, як! постраждали в!д хамства чод!Ув. 
2. Запросити представник!в соц!алъноУ служби та захисту населения 
3. П!дготовити питания до перев!зник!в: транспорт у веч!рн!й час 



ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 14, 
«Проти» - О, 
«Утримались» - 0. 
Пшення прийнято 

ВИР1ШИЛИ: Дану 1нформац1ю взяти до в1дому. 

3. Проблеми теплопостачання у мкт! Костянтин!вка 

ВИСТУПИЛИ: Маланчук Я.: проблема теплопостачання у М1сц1 дуже велика, е 
пропозиц1я щодо створення координац1Йно1 ради по теплопостачанню у м1ст1 
Представники тепломереж! встановили металев! шайби по контролю напору у 
тепломережах. Важке становище по теплопостачанню е у школах та дитячих садках. 

Назарова Л.: температура у класах музикальноУ школи становить +13-15 градус1в, навхть 
якщо на вулиц! дуже тепло. Чи е якесь ф1нансування вщ м1ста? 

Василенко В.В.: у теплопостачанн! завжди враховуеться фактор температурного режиму 
на вулищ. Станом на 16.10.2019 температура на вулищ була за +20. Теплопостачання у 
М1ст1 розпочалось з 28.10.2019р. У М1ст1 роблять 27 котельних, але нажаль, житловий фонд 
та сощальн! об'екти не розпод1леш по л1н1ям теплопостачання. Школам та дитсадкам 
запропоновано робити 1ндивщуальне опалення. 
Житловому фонду рекомендовано звертатись на урядову гарячу Л1н1ю тел. 15-45, або на 
м1сцеву Л1н1ю тел. 15-05-д1спечер комунальноУ служби, та обов'язково письмове 
звернення громадян у службу тепломереж! 
Якщо громадянин або група громадян мае бажання в!дмовитись в!д послуг тепломереж та 
встановити !ндив!дуальне опалення-треба дочекатись, коли на м!сцевому р!вн! буде 
затверджена схема оптим1зац!1 тепломереж!, яка на даний час знаходиться в розробц!. 

ВИСТУПИЛИ: Маланчук Я.: який запропонував поставити на голосування: 
1. звернення до комунальноУ служби щодо погодження комунальних д!У 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 14, 
«Проти» - О, 
«Утримались» - 0. 
Р!шення прийнято 

ВИР1ШИЛИ: Дану !нформац!ю взяти до в!дому. 

4. Затвердження пропозиц1Й вщ громад кост! для включения до ор1ентовного 
плану консультацп з громадськ1Стю 

Суханкша В. : Проблема бездомних тварин критична. У м!сц! е приют для бездомних 
тварин, який вже не функц!онуе. Обласна еколопчна служба розробила проекти щодо 
встановлення пункт!в стерил!зац!У, вакцинадГУ бездомних тварин. Але в!д м!сцевоУ влади 
треба п!дтвердження, що на бштанс м!ста приймаеться ц!й пункт та влада дае прим!щення, 
де буде знаходитись пункт на пост!йн!й основ!. Ми чекаемо в!д м!ста письму згоду на 



обласну еколог1чну службу, що м1сто мае взяти на баланс та утримання пункту 
стерил1зац11 бездомних тварин 

Маланчук Я.Б.: Проблема т1льки наростае. Треба проводити роботи по 1нформац1йним 
каналам. Пропон)то прийняти до вщома та тримати на контрол! 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 14, 
«Проти» - О, 
«Утримались» - 0. 
Р1шення прийнято 

5. Р1зне. 

ВИСТУПИЛИ: Маланчук Я.Б.: 
пропоную питания, на розгляд на чергове засхдання громадськоТ ради 

1. Робота св1тлофора на перехрест! вул. Громова та вул. Свропейська 
2. Ремонт дорожньо'Т полоси по вул. Леваневського 
3. Торг1Вля в м1ст1 пщакцизних товархв з запрошенням представник1в прокуратури, 

ф1скально1 служби, в1дд1лу торпвл!, в1йськового коменданту м1ста 
4. Мафи по вул, громова-з запрошення головного арх1тектора м1ста 
5. Пщготовити запрос о Д1ючих народних депутатах 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 14, 
«Проти» - О, 
«Утримались» - 0. 
Р1шення прийнято 

Головуючнй А у Маланчук Я.Б. 
(Пщпис) Прхзвище та 1Н1ц1али 

Секретар ^ / ^ т 7 / Тюнша В.В. 
(Пщпис) Пр1звище та 1н1ц1али 


