
ПРОТОКОЛ №2
засідання Громадської ради при Покровській міській раді

м. Покровськ 23.06.2021 о 15.00 
зал засідання виконкому

Присутні: члени Громадської ради при Покровській міській раді в кількості 21 осіби 
Відсутні: Полтавченко Л.С.(лікарняний), Ігнатенко К.Д., Сушко Т.А., Шаповал Г.Ю. 
Запрошені:
Зоря Ірина Олександрівна - начальник управління з питань інформаційної та внутрішньої 
політики Покровської міської ради (за запрошенням).
Конопка Олена Вікторівна - начальник відділу внутрішньої політики управління 
інформаційної та внутрішньої політики Покровської міської ради.
Шперчук Оксана Володимирівна - спеціаліст 1-ї категорії відділу внутрішньої політики 
управління інформаційної та внутрішньої політики Покровської міської ради.
Звагольська Аліна Валеріївна -  головний спеціаліст сектору з розподілу житла.
Представники ЗМІ та громадських організацій

Порядок денний:

1. Затвердження плану роботи Громадської ради на 2021 рік.
2. Стан виконання запланованих капітальних і ямкових робіт в першому півріччі 2021р..
3. Про внесення змін з доповненням до рішення Красноармійської міської ради №6/11-9 
от 28.09.2011р. «Про створення КМУ «ЦПМСД» про перерозподіл площі поліклінічного 
відділення ЦРЛ між медслужбами 1-2 рівня».
4. Про перейменування вулиць -  звернення мешканців міста
5. Різне

По першому питанню
Доповідь: Кірсанов М.В. про затвердження плану роботи Громадської ради на 2021 рік. 
Виступили: Зоря І.О., Алтухов В.М.
Запропонували: внести зміни до плану роботи Громадської ради на 2021 рік (п.2 розділити
на два питання) та доповнити пункт щодо популяризації української мови
Голосували: затвердити план роботи Громадської ради на 2021 рік в цілому та зі змінами:
за - 21
проти - 0
утримались - 0.

По другому питанню
Доповідь: Харченко В.В., - про незадовільний стан поточного ямкового ремонту доріг, 
недотримання технології укладки асфальтобетонного покриття (недостатнє фрезерування, 
відсутність бітумного покриття країв фрезерованих ділянок, укладання асфальту під час 
дощів прямо уводу) та неефективне використання коштів.,
- Шевченко О.В., довела результати обстеження транспортної інфраструктури об’єднаної 
громади (питання стану доріг та їх ремонту, проблеми місць паркування транспорту, таксі, 
не облаштованість автобусних зупинок) Зазначено неприпустимість відсипки вуличних доріг 
відходами -  доменним шлаком. Він може використовуватися під асфальтове покриття, через 
екологічну безпеку нашого міста і здоров’я населення



Звагольська А.В., - доповіла про кількість виділених коштів, замовників та підрядників 
виконання ямкових ремонтів, повідомила про проведення 17 тендерних процедур, завірила, 
що рекомендації ГР будуть доведені до відома керівництва ЖКВ та враховані в подальшій 
діяльності..

Виступили: Гавриленко С.М., Кірсанов М.В.,Зоря І.О., Саркісян Н.В.
Запропонували:
1. Рекомендувати Покровській міській раді та постійній депутатській комісії узгодити та 
впровадити в дію порядок приймання та підпису акту виконання робіт лише за присутності 
та підпису депутата, на окрузі якого проводились ремонтні роботи із зазначенням їх об’єму 
та якості.
2. Провести круглий стіл за участю представників влади, депутатів та громадської ради щодо 
підготовки та затвердження «Дорожньої карти по ремонту та реконструкції доріг та 
транспортної інфраструктури»
3. Рекомендувати Покровській міській раді розробити правила розміщення та облаштування 
зупинок громадського транспорту, розвитку транспортної інфраструктури на 2021-2024 роки 
згідно із чинним законодавством.
4. На численні звернення мешканців Покровської ОТГ на порушення права пільгового 
перевезення в громадському транспорті рекомендувати Покровській міській раді 
розглянути питання щодо створення (виділення) муніципального транспорту для 
перевезення пільгової категорії, зокрема за маршрутами № 2,5,11,12,25, особливо в ранковій 
час для відвідування медичних закладів, тощо.
Голосували: за -  одноголосно.
Постановили:
Комітету (Харченко В.В.) підготувати відповідне звернення до міської ради.

По третьому питанню
Доповідь: Саркісян Н.В. надала інформацію про проблеми, які виникли при проведенні в 
Покровському регіоні в процесі мед реформи.
Виступили: Кірсанов М.В., Поліщук В.І.
Запропанували:
1. Створити комісію у складі:
- члена профільного комітету Громадської ради;
- куратора охорони здоров’я міської виконавчої влади;
- керівників Покровського ЛПУ 1 -2 рівня.
- депутатів профільного комітету міської ради
2. Вивчити, оцінити раціональність розподілення, використання площі Покровських 
медичних структур 1-2 рівня в сьогоденні та в перспективі.
3. Вивчити питання додаткового виділення площі для амбулаторного прийому пацієнтів, 
наближеного до місця їх проживання, та раціональне використання площі, раніш виділену 
під сімейні амбулаторії.
4. Внести зміни, доповнення до рішення Красноармійської міської ради № 6\11 -9 від 
28.09.2011р.»Про створення КМУ «ЦПМСД» в частині перерозподілу, закріплення майна 
(площі) між структурними підрозділами 1-2 рівня.
5. Забезпечити контроль виконання нових рішень Покровської міської ради.

Голосували: за- одноголосно.
Постановили:
1.Створити комісію у складі:
- члена профільного комітету Громадської ради;
- куратора охорони здоров’я міської виконавчої влади;



- керівників Покровського ЛПУ 1 -2 рівня.
2. Вивчити, оцінити раціональність розподілення, використання площі Покровських 
медичних структур 1-2 рівня в сьогоденні і в перспективі.
3. Вивчити питання додаткового виділення площі для амбулаторного прийому пацієнтів, 
наближеного до місця їх проживання, та раціональне використання площі, раніш виділену 
під сімейні амбулаторії.
4. Внести зміни, доповнення до рішення Красноармійської міської ради № 6\11 -9 від 
28.09.2011р.»Про створення КМУ «ЦПМСД» в частині перерозподілу, закріплення майна 
(площі) між структурними підрозділами 1-2 рівня.
5. Забезпечити контроль виконання нових рішень Покровської міської ради.

По четвертому питанню
1. Слухали: Звернення мешканців міста - Про перейменування вулиць .

Виступили: Ситніков О.О., Прищепа О.А., Ташлицький М.М.
Запропонували: Дане питання перенести на наступне засідання Громадської ради, оскільки 
виникли питання, що потребують уточнень через низку запитів до Інституту національної 
пам’яті, історичного музею тощо.
Голосували: за -  одноголосно.
Постановили: Дане питання розглянути на наступному засіданні Громадської ради.

Слухали « Різне». Гавриленко С.М., яка запропонувала перенести дату Дня міста на 14 
жовтня - День Українського козацтва.
Виступили: Ситніков О.О., Білицька О.В.
Запропонували:

1. Підготувати відповідне звернення про перенесення дати Дня міста на 14 жовтня до в 
міської ради.

2. Голосували: Підготувати відповідне звернення про перенесення дати Дня міста на 
14 жовтня до в міської ради.

За-6
проти - 12 
утримались - 3.
Рішення не прийнято.

По п’ятому питанню
Доповідь: Кірсанов М.В. Про призначення дати наступного засідання громадської ради.. 
Виступили: Чечеткін В.М., Харченко В.В.., Гавриленко С.М, Прищепа О.А 
Запропонували: Наступне засіданні громадської ради провести в період 18-19 серпня 2021 
року.

Михайло КІРСАНОВ

Олена БІЛИЦЬКА

Голосували: за -  одноголосно.

Голова Громадської ради 

Відповідальний секретар


