
Засідання президії Громадської ради
при виконкомі Покровської міської ради

Протокол № 9

м. Покровськ 19.11.2019р.

Присутні: Кірсанов М. В., Ткаченко І.І., Шамоніна М.О., Головко М.В., 
Шутько С.Л., Харченко В.В., Гавриленко С.М., Лисенко Д.О., Шовкова А.О.
Відсутні з поважних причин: Родіонов А.М., Соловйова Ю.І., Шаповал Г.Ю., 
Ситников О.О.

Порядок денний

1. Про виконання бюджету м. Покровська 2019 р. та громадське обговорення і
внесення пропозицій до проекту бюджету на
2020р.
2. Звіт за 2019 рік про виконану роботу Громадською радою.
3. Презентація програми громадського екологічного контролю та залучення 
громадськості у громадські екологічні інспектори.
4. Різне.

По першому питанню
Доповідь: Кірсанов М.В. доповів про необхідність заслухати звіт про 
виконання бюджету м. Покровська за 2019рік та проведення громадського 
обговорювання та внесення пропозицій до проекту бюджету м. Покровська 
на 2020 рік у зв’язку із тим, що на попередньому засіданні воно не було 
розглянуто по суті. Запропонував підготовити та затвердити питання, що 
цікавлять громадськість для підготовки письмового запиту.
Виступили: Ткаченко І.І., Шамоніна М.О., Головко М.В., Шутько С.Л., 
Харченко В.В., Гавриленко С.М., Лисенко Д.О., Шовкова А.О.
Запропонували: Включити до порядку денного та заслухати звіт про 
виконання бюджету 2019 року та проект бюджету на 2020 рік. Підготувати 
питання для заслуховування та надати письмовий запит до фінансового 
управління. Внести свої пропозиції до проекту бюджету на 2020 рік.
Голосували: за - одноголосно.
Постановили: Запросити начальника фінансового управління Покровської 
міської ради Ю. Порецьку для звітування щодо виконання бюджету 2019 року 
та представлення проекту бюджету на 2020 рік. Підготувати листи до в.п. 
Покровського міського голови Сущенко І.В. з запитами по виконанню 
бюджету 2019 року та з пропозиціями до проекту бюджету на 2020 рік. 
Відповідальний: І.І. Ткаченко.



По другому питанню
Доповідь: Кірсанов М.В. доповів, що відповідно до Положення про громадську 
раду, необхідно підготувати та оприлюднити звіт про виконану роботу 
Громадською радою за 2019 рік.
Виступили: Харченко В.В., Ткаченко І.Г, Лисенко Д.О., Гавриленко С.М. 
Запропонували: Членам Громадської ради надати звіти за свою роботу 
головам комітетів та головам комітетів надати звіт за рік роботи Громадської 
ради у секретаріат до 25 листопада 2019 року. Заслухати роботу комітетів на 
наступному засіданні громадської ради.
Голосували: за - одноголосно.
Постановили: Доопрацювати питання у профільних комітетах. Головам
комітетів підготувати звіт на наступне засідання Громадської ради

По третьому питанню
Доповідь: Лисенко Д.О. доповів про можливість презентації програми 
громадського екологічного контролю та залучення громадськості у громадські 
екологічні інспектори.
Виступили: Ткаченко І.І., Шамоніна М.О., Головко М.В., Шовкова А.О., 
Харченко В.В.
Запропонували: Заслухати на наступному засіданні Громадської ради 
програму громадського екологічного контролю та залучення громадськості у 
громадські екологічні інспектори.
Голосували: за - одноголосно.
Постановили: Запросити на наступне засідання Громадської ради
начальника відділу екології, клімату та енергозбереження Покровської міської 
ради Швець І.М. для презентації програми громадського екологічного 
контролю та залучення громадськості у громадські екологічні інспектори.

По четвертому питанню «Різне»
1. Доповідь: Кірсанов М.В. доповів про формування порядку денного на 
наступне засідання Громадської ради на 04.11.2019 р.
Виступили: Гавриленко С.М., Лисенко Д.О., Шутько С.Л., Шамоніна М.О., 
Ткаченко І.І.
Запропонували: Винести на порядок денний чергового засідання Громадської 
ради чотири питання:
1. Про виконання бюджету м. Покровська 2019 р. та громадське обговорення і
внесення пропозицій до проекту бюджету на
2020р.
2. Звіт за 2019 рік про виконану роботу Громадською радою.
3. Презентація програми громадського екологічного контролю та залучення 
громадськості у громадські екологічні інспектори.
4. Різне.
Голосували: за - одноголосно.



Постановили: Винести на порядок денний чергового засідання Громадської 
ради чотири питання:
1. Про виконання бюджету м. Покровська 2019 р. та громадське обговорення і
внесення пропозицій до проекту бюджету на
2020р.
2. Звіт за 2019 рік про виконану роботу Громадською радою.
3. Презентація програми громадського екологічного контролю та залучення 
громадськості у громадські екологічні інспектори.
4. Різне.

Г олова Г ромадської ради

Секретар Громадської ради

М.В. Кірсанов

М.О. Шамоніна


