Звіт
про результати роботи Громадської Ради
при виконкомі Покровської міської ради
за 2019 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, постанова КМУ № 353 від 24.04.2019р. (зміна до
постанови КМУ N 996 від 03.11.2010 р.).
20 лютого 2019 року у виконкомі Покровської міської ради пройшли
установчі збори Громадської Ради за участі 58 інститутів громадського
суспільства (надано заявок від 61 інститутів громадського суспільства). У
результаті рейтингового голосування до складу Громадської ради увійшли
35 представників інститутів громадського суспільства.
На засіданні Громадської ради було створено 8 комітетів та
затверджено керівний склад (президію) ради (протокол №2 від 19.04.2019
року).
Громадська рада при Покровській міській раді здійснює свою роботу
на підставі Положення про Громадську раду, Регламенту та плану роботи на
рік, які були затверджені на засіданні Громадської ради (протокол №3 від
24^03.2019 року). Робота в комітатах здійснюється на підставі відповідних
планів роботи комітетів.
Протягом року було проведено 8 засідань Громадської ради, на яких
розглянуто 34 питання, з яких найбільш значущі:
1. Про проблеми водопостачання у м. Покровську.
2. Патріотичне виховання в м. Покровськ: стан, проблеми та шляхи їх
вирішення.
3. Про стан та розвиток транспортної інфраструктури в м. Покровську,
дотримання законодавства при організації пасажирських перевезень та
обґрунтованість підвищення тарифів.
4. Про хід виконання рішення Покровської міської ради від 20.04.2017
№7/33-23 «Про затвердження програми регулювання чисельності
безпритульних тварин на 2017-2020 роки».
5. Питання про встановлення пам’ятника загиблим воїнам АТО, ООС.
6. Наповнення бюджету м. Покровська та раціональність його розподілу:
фінансування довгострокових проектів (парк «Ювілейний», дороги).
7. Стан готовності КП «Покровськтепломережа» до опалювального
сезону.

8. Про реалізацію комплексної програми підтримки учасників ООС та
учасників АТО, членів їх сімей - мешканців міст Покровськ, Родинське та
смт Шевченко на 2018 - 2021 роки.
9. Про стан фізичної культури та спорту в м. Покровську.
10. Про виконання бюджету м. Покровська 2019 року та громадське
обговорення проекту бюджету м. Покровська на 2020 рік.
11. Про проведення аналізу дотримання екологічного законодавства
Покровською міською радою, в т.ч. обпиловки та знешкодження дерев у
місті та інших екологічних питань.
12. Про здійснення громадського контролю за реалізацією виконання
державної програми «Доступні ліки» в м. Покровську.
13. Про стан інклюзивної освіти у м. Покровську.
Протягом звітного періоду було проведено 9 засідань президії
Громадської ради.
За результатами розгляду питань було прийнято та направлено до
Покровської міської ради близько 36 рішень рекомендаційного характеру, а
саме:
1 .Ініціювати клопотання до Покровської міської ради щодо проведення
громадської експертизи відповідно до постанови Кабінету міністрів України
№976 від 2008 р. з метою детального вивчення проблеми фінансовогосподарської діяльності КП «Покровськводоканал».
2. Провести аудит КП «Покровськводоканал» та вжити невідкладних
заходів щодо погашення підприємством заборгованості перед КП «Вода
Донбасу».
3. Створити наглядову раду за комунальним підприємством
«Покровськводоканал», тк. частка у статутному капіталі 100% підприємства
складає державні кошти.
4. Здійснити відповідні забори води та надати звіт про якість питної води
в мережах КП «Вода Донбасу та у міських мережах водопостачання.
5. Розробити та затвердити «Правила розміщення зупинок та їх
облаштування» протягом 2019-2020 рр. (згідно з наказом Державного
комітету України по ЖКГ № 21).
6. Провести належну роботу з перевізниками по організації маршрутів і
графіків руху місцевого пасажирського транспорту та додержання водіями
санітарних норм та культури поведінки при обслуговуванні пасажирів
7. Встановлення меморіалу (пам'ятника) воїнам АТО, ООС районі вул.
Захисників України, поруч з каменем загиблим воїнам-афганцям.
8. Вирішення питання по опаленню мешканців багатоповерхових
будинків по вул..Авангардна, добропільська та Л.Чайкіної.
9. Святкування та проведення святкового концерту у м.Покровськ до 5річчя визволення с. Піски.
10. Про виділення коштів на ремонт відділення Перинатального центру.

11. Про облаштування зупинок, нанесення дорожньої розмітки та
встановлення дорожніх знаків.
12. Про зростання боргу та погашення існуючої заборгованості КП
«Покровськводоканал» перед КП «Компанія «Вода Донбасу».
13. Розробки Програми розвитку спорту в м. Покровську, залучивши до
обговорення представників Покровської міської ради, Громадської ради,
тренерів усіх 49 видів спорту, представлених в м. Покровську.
14. Вирішення питання відкриття інклюзивної групи у З ДО № 13
«Капітошка» м. Родинське.
15. Провести моніторинг достатності фінансування програми «Доступні
ліки» з боку НСЗУ та коректності роботи сімейних лікарів, терапевтів чи
педіатрів з зазначеного питання.
16. Питання обпилювання та видалення дерев в місті, зазначену роботу
проводити виключно згідно із законом України «Про утримання зелених
насаджень у населених пунктах України»;
17. Па підставі оцінки забруднення водойм міста передбачити в бюджеті
міста на 2020 рік виділення коштів на фінансування заходів щодо очистки
водойм та усунення чинників, що їх забруднюють;
18. Па підставі оцінки забруднення повітря вжити заходів щодо
мінімізації негативних чинників, що впливають на його забруднення.
19. В бюджеті міста на 2020 рік передбачити виділення коштів на
встановлення мобільних урн для опалого листя в осінній період задля
запобігання забруднення повітря через спалювання мешканцями міста та
оплату праці щодо їх вивозу.
20. Розглянути питання щодо проведення обов’язкового сезонного
очищення труб котелень та заміну фільтрів на них.
21. Вивчити питання щодо впливу шлаку, як посилочного матеріалу на
стан екології в водоймах міста та заборонити його використання.
22. Створення групи щодо контролю за дотриманням законності під час
вирубки дерев.
За період 2019 року направлено 52 інформаційні запити по
вищезазначеним питанням, а також:
1 .Організації дорожнього руху в місті та встановлення знаків, розмітки
тощо (лист №43 від.27.09.19).
2. Про порушення Закону України «Про забезпечення функціонування
української мови як державної» стосовно розміщення реклами російською
мовою (лист №41 від. 13.09.19).
3. Стосовно встановлення радіовишки біля ЗОНІ №12 (лист №25
від.23.07.19).
4. Про виділення землі учасникам АТО,ООС.
5. Про заміну аварійних опор електроосвітлення по вул. Прокофєва
(лист №22 від.08.07.19).

6. Про створення «Алеї слави».
7. Про проведення патріотичних заходів.
Протягом з 24 червня по 04 липня 2019 року члени Громадської ради
прийняли участь у тренінгах у м.Святогірську.

Розроблено та надано до USAID проект «Аеропатруль на захисті
людей» (Алтухов В.М.) За результатами захисту проекту в Департаменті
екології Донецької ВЦА було проведено 2 зустрічі в м.Покровську з
представниками донорської організації для участі у пілотному проекті.
В результаті зустрічі, що відбулася 06.11.2019 року, було презентовано
5 проектів: проект басейну (Головко М.В.), проект центру для особливих
дітей (Соловйова Ю.І.), проект розвитку велодоріжок в місті (Фролова Н.),
проект створення мапи корупційних ризиків (Петров P.O.), проект сімейного
дозвілля - фсміліз фітнес (Шаповал Г.Ю.).

У листопаді 2019 року було взято участь у форумі «Громадянське
суспільство Донеччини» (Кірсанов М.В., Лисенко Д.А.), в результаті якого з
головами громадських рад міністерства юстиції та Рівненської ОДА були
обговорені питання законодавчого врегулювання діяльності громадських рад.

Голова Громадської ради

М.В. Кірсанов

