Звіт
про результати роботи Громадської Ради при Покровській міській раді
за 2020 рік

Громадська Рада при виконавчому комітеті Покровської міської ради є
постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом,
утвореним для забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації
державної політики, що діє відповідно до Положення про Громадську раду
Покровської міської ради, постанову КМУ N 353 від 24.04.2019р. (зміна до
постанови КМУ N 996 від 03.11.2010р.)
Громадська рада при Покровській міській раді здійснює свою роботу
на підставі Положення про Громадську раду та Регламенту, які були
затверджені на засіданні Громадської ради (протокол №3 від 24.03.2019р.), а
також на підставі плану роботи на 2020 рік, який був затверджений на
засіданні Громадської ради (протокол № 9 від 04.02.2020р.). Робота в
комі гатах здійснюється на підставі відповідних планів роботи.
Протягом року було проведено 2 засідання Громадської ради, на яких
розглянуто 6 питань:
1.Затвердження плану роботи Громадської ради на 2020 рік.
2. Про монетизацію пільг та надання субсидій.
3. Про роботу КП «Муніципальна служба правопорядку».
4. Про стан проблеми довгобудів (об'єкти відділу культури, туризму та
охорони культурної спадщини, відділу освіти м. Покровська) та шляхи їх
вирішення.
5.
Про стан проблеми зі збереження та розвитку історико-культурного
центру міста Покровськ та її вирішення.
6.
Про бюджетне фінансування Покровською міською радою
громадських організацій, розташованих у м.Покровськ.
Протягом звітного періоду було проведено 6 засідань президії
Громадської ради.
За результатами розгляду питань було прийнято 5 рішень ініціативного
характеру, а саме:
Г Вивчити питання роздільного збору сміття, очищення водойм міста.
Розробити смарт проект "Туристична привабливість Покровська".
2. Долучитися до грантової програми фінансування громадських
ініціатив відповідно до проекту PESTLE.
3. Провести громадські обговорювання «Концепція обговорення
побудови пам'ятника воїнам АТО/ООС».
4. Доопрацювати питання про звіт громадських організацій та інших
інститутів громадянського суспільства за отримані
бюджетні кошти
.Вивчити питання про надходження коштів до бюджету міста за аренду землі
та комунальної власності. Провести аналіз роботи комунальних закладів
міста. Дослідити витрати на капітальний ремонт доріг у 2020 році.

5.
Залучати до роботи у комісії з розподілу фінансової підтримки
громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю представників
Громадської ради при виконкомі ГІокровської міської ради (за згодою).
За результатами розгляду питань було прийнято та направлено до
Покровської міської ради близько 15 рішень рекомендаційного характеру, а
саме:
1. Виділити Покровською міською радою фінансування для приведення
соціальних об'єктів міста у відповідність до вимог МЧС.
2. Включити до складу комісії з аудиту довгобудів на території
м.Покровськ представників Громадської ради Шамоніну М.О., Гавриленко
С.М., Головка М.В.
3. Винести питання про необхідність заборони салютів та феєрверків
на розгляд сесії Покровської міської ради.
4. Делегування представників Громадської ради для роботи у комісіях
та інших дорадчих органах при виконкомі Покровської міської ради.
5. Клопотати перед Покровської міською радою щодо заохочення
відзнакою «За заслуги перед містом» представника Громадської ради при
виконкомі Покровської міської ради Гавриленко С.М.
6. Звернення до Покровської міської ради щодо вирішення питання
укладання договорів з газопостачання.
7. Рекомендувати посилити роботу з патріотичного виховання в місті,
поновивши діяльність координаційної ради з питань національнопатріотичного виховання, об’єднавши зусилля виконавчого комітету
Покровської міськради, відділу освіти Покровської міської ради у Донецькій
області, Громадської ради при виконкомі Покровської міськради,
правоохоронних органів, військового комісаріату, Донецького національного
технічного університету.
8. Клопотати взяти на облік усі будівлі в історичному центрі міста
Покровськ (район між залізничним вокзалом і площею ім.Шибанкова), які
мають історичну цінність, забезпечити безперешкодне встановлення на цих
будівлях відповідних інформаційних та меморіальних дошок, а також ремонт
і оформлення екстер’єру цих будівель виключно в історичному стилі, - в
якому ці будівлі були побудовані.
9. Рекомендувати виконувати Закон України № 2408-УІІІ «Про
забезпечення функціонування української мови як державної» чиновниками,
депутатами міськради, службовцями військкомату, правоохоронними
органами, працівниками культури та освіти, що послужить позитивним
прикладом для всього населення міста. Розмістити на бігбордах міста
соціальну рекламу, пов’язану з популяризацією постійного вживання
української мови в місті Покровськ (відповідальний - В.Алтухов).
10. Узгодити між виконкомом Покровської міськради, Покровським
історичним музеєм, Громадською радою при виконкомі Покровської
міськради проведення облаштування центру міста Покровськ згідно із
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
ЗМ1.
11. У разі придбання юридичними та фізичними особами будівель у
центрі міста ГІокровськ, які підпадають під означену вище категорію,
законодавчо зафіксувати заборону зовнішнього ремонту та реконструкції
будівель у стилі, який не відповідає історичному, а також будь-якої добудови
чи знесення (повного і часткового) даних будівель. При цьому, слід
передбачити можливість змін всередині будівель, якщо ці зміни не
гіротирічать існуючим правилам будівництва, архітектури тощо.
12. Сприяти максимальному вилученню існуючих об’єктів реклами та
малих архітектурних форм в історичному центрі міста Покровськ,
забезпечити неможливість спорудження нових об’єктів реклами та малих
архітектурних форм в окресленому районі.
13. Клопотати перед виконкомом Покровської міськради про
прискорення реконструкції та ремонтів ключових об’єктів відділу культури,
туризму та охорони культурної спадщини, відділу освіти м. Покровськ, таких
як: стадіон, парк «Ювілейний», музична школа, окремі школи, дитячі садки
тощо.
14. Клопотати перед виконкомом Покровської міськради про надання на
наступний розгляд у Громадській раді при виконкомі Покровської міськради
інформації щодо запланованого і фактичного фінансування, а також планів
завершення ремонтів визначених об’єктів із зазначенням виконавців
ремонтних робіт та оцінкою їх роботи.
15. Рекомендувати знайти кошти в бюджеті міста Покровськ і
Покровської ОТГ на 2021 рік на наступні види витрат:
- Завершення будівництва і ремонту так званих «довгобудів» у сфері
культури і спорту: музична школа, парк, стадіон;
- Збереження і розвиток культурно-історичного центру (історичні
будівлі й пам’ятки на території історичного міста, - площа від району
залізничного вокзалу до площі ім.В.Шибанкова);
- Підтримка дослідницьких проектів як у краєзнавстві, так і в інших
сферах діяльності, які спрямовані на покращення міської
інфраструктури та іміджу міста в Україні та за її межами;
- Підсилення роботи з національно-патріотичного виховання із
залученням до процесу воїнів АТО/ООС, інтелігенції міста, керівників
відповідних закладів, гуртків тощо;
- Утвердження та пропаганда української мови як державної (засоби
зовнішньої реклами, курси української мови із оплатою викладачу).
За період 2020 року направлено
вищезазначеними питаннями.

Голова Громадської ради
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