
пРотокоrI N9 6
засiданця робочоi гр}тrп з безпеки ФМР мiсга Слов'янська

м, слов'япськ 24.01.2019

Годовуючпй; ПiaricHu Юрi Iвановчч, зосmJпнuк Слов|янськоzо Micb/(o?o zоловu
Присупri слени робочоi групп ФМР; б осiб (аоасmок М ])
iапроl.1,'енi: 8 осiб (dоааmок N9 2)

ХIД ЗАСЦАННЯ

ВСТУПНЕ СЛОВО:

Юрй Пiллiсппй - заступник Сдов'янського мiсьlФю rcлови, застушпк юловп ФМР
м. Слов'-шська" який привiтав Bcix, оrcлосив питаявlI поряд(у деяllого та предстaвив слово
Слов'явському MicbrooMy головi Валиму Ляry.

Вsдим Ляr - Слов'явський мiсьшrй rýдова, прпвiтав присlтяiх! подкував за
дспrвнiсть та баханвя змiЕrтlt сво€ Micтo на краще, а таtФж подiлився cвoi'M баqеяЕя щодо
вирiшенвя дея<шх проблемяпх Iштаяь та спiвпрачi з ПРООН.

Озвучпв iснуючу прблему у MicTi - вiдсl,тrriсть примiщеЕня для ;пqдей rrапiдпитку,
яких предстatвники полiцiТ доставляоть лiсrи mрусння аJIкоголем у лiкарвi а не в
вiдокремлеIlе примiщеllЕя, та з€шропонумв Еа базi Ком}цальноi установr КЗ "Щентр облiку
фздомвкх осiб з будияком lri.пrorc перебуваIfiя " (провулок Лермонювq30) створення
oкpeмoi палати (витверезпика) для цiеi категорiТ осiб, iз заlrлеrшш медI.шоi сестри,

Мпtsйло Карслiп - спецiмiст Ь соцiальпоi мобйiзацii ПРООН пiлгримав
пропозицirо та запрпонував в рамках прекпrоm папрп,rку "Вза€модй полiцii з громадою flа
засадiй парпlерства" подаги заявку та взям участь у iнповаliйвому проекгi па r<онкl,рснiй
осяовi, розповiв пр стаlл вового Пiлотвоrc проекry у Донецькiй областi в MiqTax Слов'янськ
та Ве]ппао-Новоселкiвцi по розробцi звiтrrостi керiвяиrцва полiцii з забезпечепця безпеlсl в
Micтi леред громадою

Аsдрiй Чорпо},сов - ведуwrй експерт Харкiвсьrсого iвсгггуry соцiаlъних дослiджень -

щодо процесу створеЕня та дii ПйоЕоI0 прекry, спрямованого ва посилеIlRя взаемодiТ
полiцii та васеленця.

сJТУхАли:
ДОПОВЦАЧI: заступник начaцьнl.tка Слов'янського ВП ГУНП в Дояецькiй областi

Iгор еремеев спiльпо з веддйм експерюм Харкiвського iпстrгуту соцiалъних дослiдкеяь
Андri€м Черцоусовим.

шодо пеодоm пlгання поllялlýу ленноm:
СЛУХАЛИ: презептацiю Пiлотцого проекry - перший звiт керiвнпцтм полiцii

м.Слов'лlська та Слов'яяською райояу з забезпечення безпеки в громадi за 2018 piK.

ВИСТУПИЛИ:
' Дмrrтро Коч].ков - деплат Слов'янсьr<оi Micbt<oi ра.шr 7 скликдпlя, яхий

запропокував Слов'яцському ВП ГУНП в Допецькiй областi пролобiюватrr iвтереси громадп i
створипr прптулок для бездомцих собак Еа базi I(оJмшяього дитячого прхйма,'rьвика, який
пiдIорядковапо обласному ВП ГУНП; привести у гiдний стан приймальЕю Слов'яIrською ВП



ГУНП в ,Щонецькiй областi.

наталiя Бовдарепко юлова ГРоМдДСЬкоi оРГднIЗдЦIi "ФУнДдцЦ
ПIДТРИМКИ ОСIБ СТАРШОГО BIKY 'BIK ЩАСТЯ" , з,шропоцуваJ,Iа податп текст
презентацii у бiльш виловиulному виглядi. налолосила на аналiзi порiвняння icнyo.Mx
проблем безпеки MicTa з минулими рокrlми, щодо втiлення проекry мiнiiнiчimиви "Безпечний
булияок".

Преса: запропонува,,rа лочати презентачЬ звiry керiвничтва полiцii з п'яrи головних
проблем у сферi безпеки, якi icпyoTb у MicTi та на,дати апа.лiз 2_3 пфлiчних справ, якi
виклик&Iи Еайбiльший резонанс у мiсцевiй громадi.

Юрй Пiллiсппй - застушlик Слов'янського мiського голови, який запропоЕував
внести в звiт керiввичтва полiцiТ облiк,ЩТП за участi велосипедистiв та пiшоходiв та аrмiз у
порiввяянi з минулимll роками.

ВИРlШИЛИ:
l. РекомеЕдувам Кравчепr<о Д.В. для бiльш детаJIьного озпайомлення розiслам

члеяам робочоi грцrи з безпеки ФМР MicTa Слов'янська електроIiною поштою перший звiт
керiвпицтм полiцii м.Слов'янська та Слов'янською райову з забезпечешIя безпеки в громадi
за 2018 piк, з подмьшим отиманням пропозичiй щодо його вдосконаJIеIJпя та ЕаближенЕя
до очiкраrrь пересiчних громадян та напрzвити до подal,,lьшоi роботи вед}чому експерту
Харкiвського iнстит5пу соцiальних дослйжевь Аrцрiю Червоусову.

Шодо дочгого пптання поDялкч леяного:

ВистУпили:
€вген Кузнецов - спецiалiст iз соцiальво зц4rгованостi ПРООН в YKpaiHi щодо

обговореняя Еастушlих планiв паtrпнерства Слов'янськоi громади з Прграмою Розвитку
ООН, спрямованих па взаемодiю полiцii i населеяпя, полiпшенЕя безпеки та соцiмьноi
зryрmваяостi. пiдвицення рiвня громадськоТ активностi,

Мяхайло KдpeJriH - спецiа.riст iз соцiальноТ мобiлiзацii ПРООН щодо заявок по 4-м
flрiоритетпим Еапрдrкам iсц}rочого Плану дiй з посилеяпя взасмодii полiцii та громади задля
забезпечевня безпеки м, Слов'янськ, якi фiвансlпоться за paryrroк ГрФrтiв ПРООН:

_ вза€модlя полlцп 1 !ромадськосп Еа засадах парпlерства;
- пйвицеяIiя громадськоТ безпеки;
- мiнiiвiцiативи;
- адвокацiя.

3алропонував присрнiм розгляяуп,l. проаямiзlваги прiоритетнi напрямки
к)Ек)aрсних змвок до ПРООН прелстазвиками ГО, полiцii, МЧС, громади, адвокацii.

ВИРIШИЛИ:
Поюдити дmу насryпноi зустрiчi

Головуючий

Секретар

ю.I.Пiдлiспий

.Щ.В.Кравченко


