
ПРОТОКОЛ 
засіданнякруглого столу «Розвиток Покровської громади: проблеми, виклики, шляхи 

вирішення»
за участю представників громадських організацій

Місце проведення: м. Покровськ, конференц - зал бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка

Дата: 25.02.2021 Час: 15.00

Присутні:

З боку Покровської міської ради:

- Требушкін Руслан Валерійович, міський голова
- Іваньо Наталія Вікторівна, секретар міської ради
- Мілютін Костянтин Сергійович, заступник міського голови
- Зінченко Анатолій Миколайович, заступник міського голови
- Макарова Світлана Гарибальдівна, заступник міського голови
- Шабельник Микола Миколайович, заступник міського голови
- Фролов Олег Володимирович, заступник міського голови
- Федоров Сергій Володимирович, заступник міського голови
- Олехнович Олена Олександрівна, начальник відділу культури

З боку громадських організацій.

- АлтуховВолодимир Миколайович, ВО "Товариство "Знання"
- АкімкінВасиль Дмитрович, ГО "Ініціативні громадяни Покровська"
- БелицькийПавло Володимирович, ГО "НІКО "Спадщина"
- Тимошенко Ігор Іванович, ГО "Патріоти Покровська"
- МарсановЮрій Дмитрович, ГО "Союз учасників та інвалідів АТО" 
-ПодкопаєвСергій Вікторович, професор, ГО "За права покровчан"
- Чечоткін Володимир Миколайович, ГО "Народний контроль виконавчої діяльності"
- Кірсанов Михайло Володимирович, БФ "Українська організація по боротьбі з 

корупцією"
- Гавриленко Світлана Миколаївна, ГО "Джерело українського патріотизму" 
-Фролова Наталія Миколаївна, ГО "ВелоТАК"
- Харченко Віктор Васильович, ГО "Асоціація захисту прав споживачів транспортних 

послуг"
- ПузіковАндрій Миколайович, "Колектив городників "Сонячний"

- ТашлицькийМикола Миколайович, ГО "За Україну"
- СитніковОлександр Олександрович, ГО "Спілка воїнів АТО Покровського району та 
міста Покровськ"
- ТаненокОлександр Акимович, координатор ГО «Активна громада Західної Донеччини»

ПОРЯДОК ДЕННІЇ



1. Про відтворення історичної правди нашого краю, починаючі з козацьких часів - до 
сучасності (Гавриленко С. М., ГО "Джерело українського патріотизму")
2. Про необхідність призупинення будівництва в центрі міста об’єктів торгівельного 
призначення (Акімкін В. Д., ГО "Ініціативні громадяни Покровська")
3. Про необхідність реанімації і розвитку місцевої промисловості, транспортного 
сполучення, потрібних об’єктів інфраструктури (Кірсанов М. В.,БФ "Українська організація 
по боротьбі з корупцією")
4. Про необхідність планування забудови міста згідно з історичним ландшафтом 
місцевості^/"авриленко С. М., ГО "Джерелоукраїнського патріотизму")
5. Про стан національно-патріотичного виховання у громаді та виконання Закону 
України № 2408-Vni «Про забезпечення функціонування української мови як державної» 
(Алтухов В. М.,ВО "Товариство "Знання "
6. Про недопустимість зловживань посадовими особами службовим становищем та 
використання ними адмінресурсу під час виборчих кампаній (Чечоткин В. М.,ГО 
"Народний контроль виконавчої діяльності")
7. Про діяльність ГО «Активної Громади Західної Донеччини» щодо підготовки карти 
розвитку громади Покровської ОТГ (Таненок О. А.,координатор ГО «Активна громада 
Західної Донеччини»)

СДУХАЗНА‘.Гавриленко С. М.

- про відтворення історичної правди нашого краю, починаючі з козацьких часів - до 
сучасності
про необхідність планування забудови міста згідно з історичним ландшафтом 
місцевості

ВИСТУПИЛИ:

Акімкін В. Д. - пронеобхідність зберігати та відтворювати в центральній частині міста 
історичні фасади будівель

Белицький П.В. - про відтворення туристичних маршрутів Покровської громади

Марсанов Ю.Д. - про будівництво пам’ятника «Алея Слави»

Шабельник М. М. - про необхідністьвизначення місця розташування пам’ятника з 
урахуванням громадської думки

Мілютін К.С.- про підготовку візуалізації майбутнього пам’ятника

Фролова Н.М. - про залучення громадян сільських територій до відтворення історичної 
правди нашого краю

Ташлицький М.М. - про можливість розміщення банера «Небесної Сотні»в центральній 
частині міста

СЛУХАЛИ:Акі.чкіна В. Д 



Про необхідність призупинення будівництва в центрі міста об’єктів торгівельного 
призначення

СЛУХАЛИ:ІСірсанова М. В.

Про необхідність реанімації і розвитку місцевої промисловості, транспортного 
сполучення, потрібних об’єктів інфраструктури

ВИСТУПИЛИ:

Кірсанов М.В. — про прибирання стихійних ринків;

про розробку єдиної концепції розбудови міста
про необхідність відремонтувати автостанцію
про відновлення дорожнього покриття по вул. Шмідта
про необхідність додаткових дорожніх знаків
про недостатність зупинок та заїзних карманів
про недостатність пішохідних переходів по вул. Захисників України
про недостатністьпаркомісць
про непрацюючі ливневі колектори
про заходи щодо озелененню міста
про продовження очищення водоймів громади
про заборону будівництва СТО, бензозаправок біля водоймів
про необхідність проведення громадських слухань

Чечоткін В.М. — про недобудови в місті

Фролова Н.М. - про розвиток велосипедної інфраструктури в місті

Тимошенко I.L- пророзвиток та втілення новітніх технологій у вугільній галузі 
про необхідність зробити IT-інкубатори на базі ДонНТУ

Белицький П.В. - пророзвиток залізничного сполучення

Зінченко А.М. - про відновлення дорожнього покриття по вул. Шмідта

Мілютін К.С. - про переваги проведення громадських обговорень 
про підтримку пропозиції щодо створення IT інкубаторів

Шабельник М.М. - про відкриття кримінальних справ по результатам перевірок 
недобудованих об’єктів.

Требушкін Р.В. - про трансформацію вугільних промислових підприємств громади.

Іваньо Н.В. - про розробку стратегії Покровської громади 2021-2030 р.р.

СЛУХАЛИгАлтухова В. М.

- Про стан національно-патріотичного виховання у громаді та виконання Закону 
України № 2408-УШ «Про забезпечення функціонування української мови як 
державної»

ВИСТУПИЛИ:



Чечоткін В.М. — про нестачу державної символіки, пам’ятних знаків, тощо в громаді

ШабельникМ.М.- пропобудову меморіал на в’їзді в місто, як візитка громади

СЛУХАЛИ: Чечоткина В. М.

Про недопустимість зловживань посадовими особами службовим становищем та 
використання ними адмінресурсу під час виборчих кампаній

ВИСТУПИЛИ:

Чечоткин В. М. — про зловживання службовим становищем та використання адмінресурсу 
посадовими особами

Гавриленко С. М. — про порушення виборчого законодавства керівниками структур

СЛУХАЛИ: Таненка О. А.

- Про діяльність ГО «Активної Громади Західної Донеччини» щодо підготовки 
карти розвитку громади Покровської ОТГ

ВИСТУПИЛИ:

Зоря І. О. - з пропозицією підвести підсумки «круглого столу», обговорити та затвердити 
резолюцію

Белицький П.В. — зачитав два проекти резолюції «круглого столу»

ГОЛОСУВАЛИ:

За-15
Проти - 0
Утримались —8

ВИРІШИЛИ: прийняти за основу підготовлений проект резолюції від представників 
громадських організацій (додається).


