
Протокол №2 
публічного громадського обговорення в форматі «круглого столу» щодо обговорення варіантів напису 
на пам’ятному знаці на території  КП «Парк культури і відпочинку» за адресою: вул. Лозановича,7 у 

місті Слов’янську  
 
27.12.2017_   м. Слов’янськ  
 
Присутні: 30 чол. 
 

Порядок денний: 
1. Про розгляд  результатів  обговорення 2  варіантів напису на пам’ятному знаку  на території  КП 
«Парк культури і відпочинку» за адресою: вул. Лозановича,7 у місті Слов’янську: 
1 варіант: « Вічна пам'ять мешканцям Слов’янська та інших міст України, що загинули 
внаслідок окупації російськими загарбниками та  терористичними бандформуваннями у квітні-
липні 2014 року». 
2 варіант:  «В пам'ять про мирних жителів міст Слов’янська, Миколаївки та Слов’янського 
району загиблих в період бойових дій з квітня по липень 2014  року». 
 
Виступили: 

Заступник міського голови Підлісний Юрій Іванович доповів щодо проведеного протягом грудня 2017 

року електронного голосування, про обговорення 2 варіантів напису на пам’ятному знаку на території 

КП «Парк культури і відпочинку», в якому приймали участь жителі міста Слов’янська, в рамках 

Орієнтовного плану проведення виконавчим комітетом Слов’янської міської ради консультацій з 

громадськістю на 2017 рік.  

В результаті  обговорення 1386 голосів, або (60,2 % ) - набрав 1 варіант, 550 голосів – набрав 2 

варіант.  

Підлісний Ю.І. запропонував винести на голосування вищезазначені результати електронного 

голосування.  

 Результати голосування: 

1 варіант: «за» – 26 чол.,        

                   «проти» - 1 чол,  

      «утримались» - 3 чол. 
2 варіант: «за» -4 чол., 

     «проти» - 26 чол., 
      «утримались» - 0 

В результаті голосування більшістю голосів було  підтримано 1  варіант  напису, у меншості  - 2 

варіант напису.  

Слухали: представників громадських організацій (Бяліка Г.В.) щодо заміни найближчим часом  

напису на вищевказаному  пам’ятному знаку. 

Підлісний Ю.І. наголосив, що найближчим часом пройдуть усі необхідні процедури згідно Положення 

про порядок  встановлення пам’ятних знаків, меморіальних, анотаційних дощок на території  м. 

Слов’янська. Проект рішення буде опубліковано на офіційному веб-сайті  Слов’янської міської ради . 

 
Головуючий, заступник міського голови                                                          Ю.І.Підлісний  
                                                                                
Головний спеціаліст відділу культури, секретар                                              О.В.Гусейнова                   
 


