Протокол №13
розширеного засідання президії Громадської ради
п ри виконком і Л ок ровської м іської ради

м. Покровськ

02.07.2020 р.

Присутні: Кірсанов М.В., Родіонов А.М., Соловйова Ю.І., Шаповал Г.Ю.,
Шамоніна М.О., Гавриленко С.М., Головко М.В., Ситников О.О., Лисенко Д.О.
Відсутні з поважних причин: Ткаченко IX, Харченко В.В., Шутько С.Л.
Запрошені- Книжка С М ., Бітацька. 0_В 7 Еікещкий. П В ,, Аюмкік В. Д .,
Дзьомбак І.В,
Порядок денний

1.Стзйь проблеме
(а©тети відділу культур», туртм у та
охорони культурної спадщини, відділу освіти м. Покровськ) та шляхи її
вирішення.
2.
Стан проблеми зі збереження та розвитку історико-культурного центру
міста Покровськ та її вирішення.
З .Пре* бюджетне ф ітїкуааи й л тремадеькжх ерттїтадій Ншрсвсьхою
міською радою.
4. Різне.
По першому питанню
Доповідь: Гавриленко С.М., яка доповіла присутнім про розгляд даного
їж їєнйя

т

засіданні комітету з натань духовності, культури, освіти, науки та

взаємодії зі ЗМХ.
Гавриленко С.М. зазначила, що це питання віфай необхідно розглянути
на черговому засіданні Громадської ради і зазначити суттєві системні недоліки
у підготовці та проведенні реконструкцій та ремонтів об'єктів відділу культури,
туризму, охорони культурної спадщини та відділу освіти Покровської міської
ради. Також Гавриленко С.М. запропонувала направити до виконкому
Покровської міської ради для розгляду на наступному засіданні Громадської
ради запит про надання інформації щодо запланованого та фактичного
фінансування, а також планів завершення ремонтів визначених об’єктів із
зазначенням виконавців ремонтних робіт та оцінкою їх роботи.
Виступили: Кірсанов М.В.,Родіонов А.М.,Білецька О.В.,Шамоніна М.О.,
Запропонували:

1.
Винести дане питання для розгляду на черговому засіданні Громадської
ради, запросивши на засідання Громадської ради наступних посадових осіб:
в.п. Покровського міського голови Требушкіна О.В., заступника міського
голови Хотнянського Я.С., начальника відділу культури, туризму та охорони
культурної спадщини Олехнович О.О., начальника відділу освіти Голуб М.О.,

в,о. начальника відділу містобудування, архітектури та земельних відносин
Барановську Н.Ю.
Голосували: «за» - одноголосно.
Постановили;
1. Винести питання про стан проблеми довгобудів (об'єкти відділу
культури, туризму та охорони культурної спадщини, відділу освіти
м.Покровськ) та шляхи її вирішення на розгляд чергового засідання
Громадської ради.
2. Направити звернення до в.п. Покровського міського голови Требушкіна
О.В. про включення до складу комісії з аудиту довгобудів, па території
м.Покровськ представників Громадської ради Шамоніну М.О., Гавриленко
С.М., Г оловка М.В
По другому питанню
Доповідь: Гавриленко С.М., яка доповіла присутнім про необхідність
вйзшйннь стану рсбнти з облащтуИанНя ктсрикс-ку льту рното нснтру міста
Покровська незадовільним, у зв’язку з чим клопотати перед виконкомом
Покровської міської ради про термінове вирішення проблеми відновлення
кінотеатру «Мир», розміщення реклами та МАФів у центрі міста.
Також необхідно узгодити між виконкомом Покровської міської ради,
Покровсшнм історичним музеєм, Громадською радою при виконкомі
Покровської міської ради питання проведення подальшого облаштування
м. Покровська згідно з Генеральним планом міста та з урахуванням Концепції
збереження і розвитку культурно- історичного центру Покровська, розробленої
комітетом Громадської ради з питань духовності, культури, освіти, науки і
взаємодії зі ЗМЇ.
Виступили; Кірсанов М.В., Білецький П.В., Родіонов А.М., Головко М.В.
За лропонували: винести дане питання на розгляд чергового засідання
Громадської ради.
Голосували: «за» - одноголосно.
Вирішили; винести питання про стан проблеми зі збереження та
розвитку історико-культурного центру міста Покровськ та її вирішення на
розгляд чергового засідання Громадської ради.
По третьому питанню
Доповідь: Шамоніна М.О., яка запропонувала винести на розгляд
чергового засідання Громадської ради питання бюджетного фінансування
громадсьтїх організацій ПокровсьКОЮ міською радою.
Шамоніна М.О. доповіла про кількість громадських організацій,
зареєстрованих на території м. Покровська, та про бюджетне фінансування
громадських організацій соціальної спрямованості, і запропонувала
Покровській міській раді:
- сприяти розвитку громадянського суспільства;
- залучати до фінансування з міського бюджету інших громадських організацій
соціальної спрямованості;

- залучати до роботи у комісії з розподілу фінансової підтримки
громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю представників
Громадської ради при виконкомі Покровської міської ради (за згодою);
- заслухати на наступному засіданні Громадської ради звіти представників
громадських організацій міста, які вже отримали бюджетне фінансування.
Виступили: Білецька О.В., Соловйова ЮЗ., Гавриленко С.М.
Запропонували: винести дане питання на розгляд чергового засідання
Громадської ради.
Голосували: «за» - одноголосно.
Вирішили: винести питання щодо бюджетного фінансування громадських
організацій Покровською міською радою на розгляд чергового засідання
Громадської ради і запросити на нього посадових осіб та представників
громадськості,
По четвертому питанню «Різне»
Доповідь: Родіонова А.М., який доповів про необхідність виділення
Покровською міською радою коштів для приведення у відповідність до вимог
МЧС соціальних об’єктів міста.
Виступили: Кірсанов М.В., Ситников О.О.
Заирвнину вади*, шщржм&т дане звернення.
Голосували: «за» - одноголосно.
Вирішили: скласти звернення до в.п. Покровського міського голови з
проханням виділення Покровською міською радою фінансування для
приведення соціальних об’єктів міста у відповідність до вимог МЧС.
Доповідь: Кірсанов М.В. запропонував затвердити порядок денний
чергового засідання Громадської ради при виконкомі Покровської міської ради:
1. Про стан проблеми довгобудів (об'єкти відділу культури, туризму та
охорони культурної спадщини, відділу освіти м. Покровськ) та шляхи її
вирішення.
2. Про стан проблеми зі збереження та розвитку історико-культурного
центру міста Покровськ та її вирішення.
3. Про бюджетне фінансування Покровською міською радою громадських
організацій, розташованих у м. Покровськ.
4. Звіт робочої групи з питань роботи Муніципальної служби
правопорядку.
5. Різне.
Дату чергового засідання Громадської ради визначити за умови надання
Покровською міською радою дозволу на його проведення з причини
проведення загальнодержавних протиепідемічних заходів щодо запобігання
поширенню гострої респіраторної інфекційної хвороби СОУГО-19.
Голосували: «за» - одноголосно.
Вирішили:
Затвердити порядок денний чергового засідання Громадської ради при
виконкомі Покровської міської ради:

1. Про стан проблеми довгобудів (об'єкти відділу культури, туризму та
охорони культурної спадщини, відділу освіти м.Покровськ ) та шляхи її
вирішення.
2. Про стан проблеми зі збереження та розвитку історико-культурного
центру міста І Іокровськ та її вирішення.
3. Про бюджетне фінансування Покровською міською радою громадських
організацій, розташованих у м. Покровськ.
4. Звіт робочої групи з питань роботи Муніципальної служби
правопорядку.
5. Різне.

Голова Громадської ради

Відповідальний секретар

Ю.І. Соловйова

