протокол

засйаrrця робочоi групп з безпеки

л! 7

Фмр

MicTa слов'яцська

м. слов'яЕськ

26.0з.20l9

Головуючпй; член робочоi грlтIи Фмр, спецiалiст iз соцiмьяот мобйiзацii
Михайло Карелiв
Прпсутпi члепи робочоi групп ФМР: 2 особи (Ооdаlпок N9 ])
Запро.ценi: 16 осiб (dоdапок М 2)

проон

ХIД ЗАСЦАННЯ

ВСТУПIIЕ СЛОВО:
.lreп робочоi групи ФМР, спецiа,тiст iз соцiа,rьвоТ мобiлiзацii
Кrрелiц
_*л л_У"""йrrо
ПРООН який привiтав присlтнiх, оюлосив питапяrI порядку денцого та падав слово
представяицi Головного офiсу ООН в Украi'яi (м.Киiв) Юккi Хей.i.
юкка хейя
Япопii, представниця Головного офiсу ООН в Украiпi
- громадянка
(м.КиiЪ) проекry програми
''Вiдновлеltня та розбудова миру'', яка фивiтала присугиiх,
подякрчrла за акгивнiсть та бажалня змiнити свос MicTo на краще. а Tarcolrc
про
перпективи под&,rьшоi спiвпрачi та соцiальноi зryртованостi ПРООНрозповiла
з громадою
м.слов'янська.

шодо пеошого пптанпя поDялкч девпого:
!ОПОВI.ЩАЧ: начальвик Слов'япськоrо ВП ryНП в Допецькiй областi пйцолковliик
полiцii Алптолiй Ковалыr}к, яКИЙ презеlтц/вав в
звiт керiвницгва
рамках Пiлотяого проекry-громадi
полiцii м.Слов'явська та Словlянського району з забезпечевня безцеки в
у новому
форматi за 2 мiсяцi 20 l 9 року.

ВистУпили:

Васпль Хомепко
голова Го ..Слов'янська Сiч'', який визIiачив робоry полiцii
незадовiльною та запропоцував
зверщrпr увагу полiцii Еа бiльш ретельне пmрулювalння
вулиць MicTa, нагляд за недобудованими будiвлями ющо.
Олена Кучереuко
мешкацка MicTa Слов'яяська зверцулася зi скаргами яа 4дресу

-

Слов'янського мiського вiл,чiлу полiчii з питання лорушення лрав'Фомадяп.

IIедосека

голова ГО '.fuугий фронт'',
naгonocnu на iсяуочих
"*rйшахрайство тощо.
торгiвлi яаркотичЕими речовицами в aгIтеках,
Юрiй Шевчецко
- староста сiл Прелесяе та Майдан з претензiями на адресу полiцiТ i
прокураryри та розповiв про вiдсутнiсть дiльничних в селtLч, незаконну вирфкiлiiу, точки з
вигото&пеЕпя (паленоi горiлки>, розкрадаIrня металу, Еезакоtlнi точю.r прийому металобрцry
ЧлоЕи робочоi групи та запрошепi обговорили звiт та виказали пропозицii
щодо його
наближенrrя до очiкуваяь пересiчних громадян.

€вгев

проблемах в MicTi

ВиРIшили:

l, Рекомендувати секретарю робочоi групи Кравченко Д.В. для бйьш детмьЕого
ознайомленпя розiслmи члеЕам робочоi групи з безпеки Фмр MicTa слов'яяська
електрояною поштою звiт керiвIrицтва полiцii м.Слов'янська та словlявського
райопу з
забезпечеLшя безпеки в громадi за 2 мiсяця 2019 року, з под.rльшим отримаяням прЪпозицiй
щодо йою вдосконалецЕя та наближення до очiкувавь пересiчЕих громадян.
2. Задля вирiшення гострих питань порушенця прав громадян ва наступне засiдаяня

робочоj грули з безпеки ФМР MicTa слов'яЕсьм запросити керiвника Слов'яцськоi мiсцевоi
прокуратури,Щояецьr<оi областi Володимира Шилова.

шодо дDYгого пптанЕя поDядкY деппого:

доповIдАч: старший
_
YrgarHi Оксана Андрушкiв,

регiонмьяий координагор Фонду народоIrаселення ооН в
яка розповiла про васryпяi o"pcne*.o", подальшоi спiвпрацi
слов'яцськоi громаJIи З Фондом народонасеrrеяня оон в ykpaiъi в paмl(Еtx прогрatlrи
"Вiдновлеввя та розбудова миру".

ВИРIШИЛИ:

старшого
_
yKpaiHi .Iпформачiю
Оксани Днлрушкiв

регiонального коордиrrаторки Фоtrду цародонаселевня ООН в
прийням до вiдома.

шодо тDетього пптанпя поDядк.ч депного:

СЛУХАЛИ:

Мпхдйло Карелiп - спецiалiст iз соцiальяоi мобiлiзацii прооН цодо заявок по 4-м
прiорrгетним напрямкам iсн}rочого Плму дiй з посил9яня взасмодiт полiцii та громади задля
забезпечепня безцеки м. Слов'янськ, якi фiЕансуються за paxFroK Граrrтiв ПРООН:
- взасмодiя полiцii i громадськостi на засадaц партнерства;
_

пйвищенпя громадськоi безпеки;

- мiнiiнiцiаливи;
- адвокацiя.

ВистУпили:

ГО ''.Щошкiльпа Лiга ,Щовбасу'', презентував проект щодо
Данпло Плахiп
- голова
створецня iпrgrюзпвпого
просгору .'Фlтiстар Iнклюзiя'', для отрим.цtня грапту ПРООН,
яким передбачеЕо облаштувавня ф}тбольЕого поля в cKBepi ..Мрiя'' лrи дiтей, тому числi
у
дiтей з вадами.
Iprrвa Матвiйчук
старший дiльничIrий офiцер полiцiТ Слов'янського ВП ГУНП в
областi,
майоР
полiцii, презенryва,rа проект <Безпечgпй будпною>, для
ДовецькiЙ
отримапвя гравry Проон, який передбачае встatновllенЕя системи вйеоспостереженця
у
ОСББ по пасryппим ад)есilм: вул. Торська,52; вул. Свобо,чп, t3; вул. Новосодiвсьiа, 13, 15;
вул. Свiтлодарська, 9; вул.Поштова, 44.

В пiдтримку даного проекry вист}пили:
Рдда Впшемирська
керiвник мiкрорйону 'XiMiK'';
Ольга Карпенко - керiвник
мiкрорайону "Цеятр
2'';
Любов Хрипкова
члев ГО "Наца допомога", предстlвник ОСББ (вул.Поштова,
44).
В'ячеслав Корецький
голова Го "Во Блало" презеIrтував проеrсг ..Вза€модiя
громади з полiцiсю" для отримацця граяry ПРООН, який передбачае придбапвя проекгору
дrя полiцii'.
Спдюк А.А. вчитель iнформатики ЗОШ Ns 6, презенryва,'Iа проекrи ..Безпечна
школд", для отримаЕня граЕту ПРООН, в яких передбачево встаповпенв, системи
вiдеоспостережеяrrя у ЗОШ Nе б (вул,ГаларiЕа, З), ЗОШ N9 7 (вул.Енергетикiв, 24); навчальновиховпому комплексi Nэl (с, CeMeBiBKa, вул.Лисичанська, l05).
олена шдповал
юлом громА!ськоi оргАнIзАцrI чнвдлIдв з вАдАми

-

-

ЗОРУ З ДИТИНСТВА ТД ЗАruЪНОГО ЗАХВОРЮВДННЯ "ДОТИК.,

презентувала

проект "Беrпечве MicTo
запорука фЬпчпого розвитrql та велякпх досягпевь. Жпття
- розвпток'',
iз сеясом, спорт та фiзпчппй
для отримаяЕя гранry ПРООН, яким передбачеЕо
вст.tновл€нЕrl огорожi територii зош }lъ 17 (вул. Олiмпiйська, 4), ям сприяrиме захисry
дiтей, запобiгатиме зiпсравню майна тощо.
€вгец СIцоряк _ заступЕик вачальним оргаяiзацiйноrc вiддiлу Слов'явськоm

районногО управлiнЕЯ головного упра&,Iiпня ,Щержавпоi службц

Украiни

у

з надзвичайвих ситуацiй

ДоqецькiЙ областi, старший лейтенмт, np"a"ory"* проекг ..Плаrr дiй
удосковалеппя дiяльностi по гасiцЕю пчет па терпторii Слов'явського гrрвirоrrу

цпвiльЕ.ого tахпстуrr, для отримааЕя гранry ПРООН, спрямованиЙ ва засruсумпяя
раЕцевих
пристроiв пожежогасiняя iмпульсвоi дii, якi призначевi
для гасiвяя локальних осередкiв
пожеж класу А, Б, Е.
ol"*"""oР Акопов
старший iнспектор з ювiнальноi привенцii Слов'яЕського ВП
___,__
I yнll__B ЛоЕецькiй областi. презенryвав пtrюеlс..Зелеlrа кiмцата'',
дIя отримдrяя граЕту
ПРооН,_який передбачае ввутрiшне облашц/ваrlrя полiцейськот станцii
для дiтеt.
Коваленко свiтлаtrа - член БФ ..слов'яЕська мрiя'', презентувaца проект
-одип'',щодо
створевпя iпклюзпвного простору ..Зryрry€"осо ,"
це
рчд" дiтеп.
отриманпя грапту ПРООН, яким передбачено облачrryвання
дитячого iгрового майданчику
для дiтей, у тому числi дiтеЙ з вадами ва територii скверу ''МрЙ''; проеrсr (Dестпваль
для
проведення заходiв для дiтей з вадами зад.пя соцiапьпоi зryртовапостi
паселевня у юму числi
людей з обмеженими можпивостями
Олександра Ткачова
юлова Го Мо .Ъ[ельсиц'', презеЕтува,'Iа проеtсг ..ЗеJrепий
Яр", лля отримання гранту ПРООН, яким передбачено обп-rryч*r" зони вiдпочинку в
мiкрорайонi "Черевкiвка" як простiр вiльвого iпйкувапня, задля соцiальноТ
зry,рговавостi

-

iп

Й

rромади.

Олепа Саржевська
голова Го ''Розвиток iнiцiатив'', презеЕтувала проект
"Рекоцструкцiя пам'я-гника-архiтекryрп ковтори АТ ",Щзевульськпй i Ляпге'] дrrя
отримання гравry Проон, який передбача€ охорону об'екrа
встановлеtпlя системи

-

вiдеоспостережеЕня, освiтлення тошо.
Ольга Соссдова - голова Бо БФ .Вiдроджеяrrя. з пропозицiею пiдтримати проект
l'свiж.пй подпх",
для отримаппя грапту Проон, який пеъедбачас озеленення шкiльних
подвiр'rв У м. Слов'явськУ (20 зош), задля набуггя навичок
дiтьми шкiдьЕою BiKv
озелеlrенпя шкiльцого полвiр'я, формування екологiчного мислеЕня,
.
усвйомленн;
необхiдrостi висаджувmи та пiлтримувати зеленi насадження.

Гапна СавченкО - член БО''слов'янська мрiя'' з пропозицiсю пiдтримати проект
"Безпечвi вулицi дiтям", для отримаЕня ранry ПРООН за програмою ''фомадська безпека'',
який передбача€ встацо&,IепЕя MаяeKeHiB .школярч. поОлизу найбiльш пебезпечних
пiшохiднпХ переходiв У м. Слов'янську, задля профiлакгичнйх заходiв з лiдвищення
обiзнаностi школярiв правилам безпечцою перетиячцtця проiЪних частиЕ вулиць Micтa.

ВИРIШИЛИ:
l. Рекомевдувап,r учасникам, якi цадали проекги, що фiнаясуються

за paxl,rroK граuтiв

ПРООН в рамках Програми iз забезпеченпя безпеки м. СлоЪ'янськ, пода,Iх заявку та взяти

учас lb на конкурснiй ocнoBi,

Головуючпй
Секретар

J/

" /d.

М.В.Каре.пiв

О.М.Антонепко

