
протокол лt 8
засЦанЕя робочоi групп з безпеки ФМР мigrа Слов'япська

м. Слов'яяськ 21.05.2019

Головуючпй: Дidлiснuй Юрii Iвановuч, засfпупнuк Слtов'янськоео MicbKozo zоловu
Прпсутпi члени робочоI групп ФМР: б осiб (dоOаtпок М l)
3апроutенi: 15 осiб (dоdоtlок N9 2)

ХЦ ЗАСЦАНIIЯ

ВСТУПНЕ СЛОВО:

Юрiй ПЦлiсний - заступник Слов'янського мiською голови, заступfiцк юлови ФМР
м. Слов'яяська, який привiтав Bcix, оголосив питчlшtя порядку денЕого та представив слово
Слов'яяському MicbKoMy головi Вадиму Ляху.

Вадим Лях 
- Сдов'яЕський мiський юлова, привiтав присlтнiх, поlцк)вав за

atктивнiсть та бажаЕпя змiнити свое MicTo на краце, а тмож подiлився cBoiм баченвя щодо
вирiшення деяких проблемних питатtь та спiвпрацi з ПРООН.

Озвучив iснуточi проблеми у vicri:

- вiдсуцriсть примiщепrrя для людей напiдпитку, яких представники полiцii
достaвляють пiсля отруaння алкололем у лiкарнi а не в вИокремлене примiшення. ra
з.lпропонував на базi Комупальноi установи "I(eHTp облiку бездомвих осiб з булияr<ом
Еiчного перебуванЕя " (провулок Лермоmом, З0) створення oKpeмoi палmи (витверезяика)
.пля uici катеюрii осiб. iз залренrпм черловоло лiмря:

- цЕтанI]я боротьби з розповсюджеIiням ремами ЕаркотичнФ( засобiв ва cтiEax
,слтлових б)дiвлях Micтa.

Миrrйло Карелiп - члеtl робоqоi групи ФМР, спецiалiст iз соцiмьноj мобiлiзацii
ПРООН якпй привiтав присlтнiх та розповiв про результати проведеяЕя першого ryру
конкурсу фантових переможцiв та перспективи подalльшоi спiвпрацi та соцiальвоi
зryртованостi ПРООН з громадою м.Слов'явсьм.

ВИРIШИЛИ:
1. В рамках ПiлотЕого проекry рекомеядувати заступниr<овi Слов'янського мiського

голови Юрiю Пiдлiсному пiдrоryвати Гарантiйяий лист до ПРООН, який пiдтверлжуе
видiлення окремоrо примiцеЕIUI дJlя перебувчцiня осiб у cTarri сильною мкоr0льноrо
оп'яЕiЕпя у Комупмьнiй ycтдroBi "Центр облiку бездомIrих осiб з булияком пi.лrою
перебувапЕя" (провулок Лермонтова, 30) та заJIr{еявя черювого лiкаря! з видiлеЕням
оплачувдlоi ставки лiкаря;

2. В рамкм Пiлотцого проекry "Зелена KiMHaTa" рекоменд}вам заступниковi
Слов'яяського мiською юлови Юрiю Пiллiсвому пiдгот}вати Гарантiйний лист до ПРООН
який пiдтвердя(ус видiленЕя примiщепшI з облаштуваirням полiцейськоi стаЕцii для
ювеЕli"'rьпоТ цревенцiТ Слов'янськото ВП ГУНП в.Щовецькiй областi по вул. Увiверситетськiй,
56/20.

3. В рамка,х спiвпрачi Слов'янськоi MicbKoi ради та ПРООН створити спiльний проект
цодо виюmвJIеЕня якiсних Iнформаuiйних брошlр ди дiтей та батькiв, спрямовапих на
боротьбу з наркобiзяесом та Еаркомчlяi€ю. з подмьшим розповсюдженням брошур по ЗОШ,
закладам, пИприемствам, ТВ MicTa.

Шодо першого питания пооядку девного:



ДОПОВЦАЧ: застушшк яачальника Слов'яЕського ВП ГУНП в Доцецькiй областi
пiдполковник полiцii Михайло Чичевич, який презентував в paMr.ax ПiлотIlою проекту звiт ке_

рiцництм полiцii м.Слов'яяська та Слов'янського райоцу з забезпечення безпеки в громадi у
новому формrтi за 4 мiсяцi пmочного 2019 року.

ВистУпили:
Члеви робочоi групи та затrрошенi обюворили звiт та виказали пропозицiТ щодо йоrо

вдосконалення 1а яаближення до очiкувань пересiюrих громадян,

ВиРlшиЛи:
1, Рекомендrвати коордиЕатору проекгiв Дерев янко Т.В. дrrя бiльш дет&'Iьноm

ознайомлення звiт керiвпицтва полiцii м.Слов'явська та Слов'яЕського району з забезпечешlя
безпеки в громадi за 4 мiсяtц поточною 2019 року розмiстити у Робочiй групi по безпецi на
сторiвцi Facebook, з подмьшим отримlшIlям пропозицiй щодо його вдосконаJIенпя та
ЕаближеIiЕя до очiк}вапь пересiчIlих громадяя.

2. Рекомеядlвати секретарю робочоi групи Кравченко Д.В. запроситц на чергове
засiдання робочоi групи предстaвникiв Управляючих хитлово_€кспл}тацiйних кампанiй
MicTa, керiвникiв мiкрорайопiв в рамках спiвробiтництва у Пiлотному проектi '.БезпечЕе
Micтo".

З. Рекоменд,вати засryпниковi Слов'явського MicbKoTo голови Юрiю Пiдлiсному задrrя
прилбавпя для Па:rруль!rоj полiцii в MicTM Краматорську та Слов'явську вимiрюмча cкopocтi
- лазерного ралару ТrчСаrп, ваписати заrrит до Слов'янсьlого ВП ГУНП в !онецькiй областi
цодо отриммня iнформацii мiсць r<овцентраrii !ТП, якi вiлбулис, за перiод з 01.01.2019 по
01.05.2019 року в MicTi Слов'яяську.

4. В рамках проекrу MiHi iнiцiативи рекомеядувmи представlrикaм ГО розглянlти
питавяя розробки соцiмьноi реклами макеry бiлборду з iнформацiсю вiдповiдного напрямку
(пр9фiлактика BaprcoMaяii, шахрайства тощо) та подати змвку i план - графiк розмiщення у
MicTi бiлбордiв координатору проекгiв ,Щерев'яЕко Т.В.

Щодо дDyгого питавця пооядкч денного:

слУхАли:

Мпхайло Карелiп - спецiалiст iз соцiальвоj мобiлiзацiТ ПРООН щодо розгляд/
проектних змвок граятових лереможцiв. спрямованих на пiдвишенпя соцiальноi
зryртовавостi та громадсьIФi безпеки (фiвансlвшrпя за рахунок Граrтiв ПРООН),

ВИСТУПIlЛИ:
Коваленко Свiтлапа - член БФ "Слов'янська мрiя", презентувала проект щодо

створення iнклюзпвЕого простору "Зryрryемось за радп дiтей. Тп не один'', яким
передбачено облашт)ъанЕя дитячого iгрового майдаячику для дiтой, у тому .п-rслi дiтей з
вадами на територii скверу "Мрiя"; проект Фестпваль для проведеЕнJI заходiв для дiтей з
вадllмп задля соцiальноi згlрюваяостi яаселення у тому числi людей з обмеженими
мФlспивостями (BapтicTb проекry 300000 грн.).

ГОЛОСУВАЛИ: "за" - одноюлосно. Рiшення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Олександр Кашлаков голова ГО "Слов'янський культ}ряий цеЕтр "Задзерка.,lля",

презеятувirв проекг "Б€зпе.rне MicTo", яким передбачево створепЕя единого цеяту
зберil аяня вiдеоданих. встаtяоыIенIп систеvи вiдеоспостережеяrтя. вiдеовалляду за
трttпспортними iвфраструкryрами, cMapTpeecTpaTopiB тощо, (Bapтicтb проекry 22З5З8,00
грв., спiв-фiнаясувалЕя Слов'янськоi Micbкoi ра,ди та ПРООН).



ГOЛОСУВАЛИ: "за" - одiоюлосво. РiшеЕfiя прийцяго.
ВистУпили:
Ндтдлiя Боядаревко _ голова ГО "Фундацiя пiдтримки осiб старшого BiKy "BiK

щастя", презеЕтувала проект "Цевтр розвптку дорослпх - платформа без вiковпх
обЙежевь", спрямоваIiий на gIворенЕя }мов для всебiчною розвитка через ocBiTHi та творчi
заходи дJrя осiб старшого Bib7 (BapTicTb проекгу 300000 грн.).

ГО"[ОСУВАЛИ: "за" - одноюлосно, РiшеIrня прийнято.

ВиРIшили:
1. Реr<омеядrвати представЕикам iяiцiативних груп подавати змвки до ПРООН, якi

фiнавсlrоться за paxylloK Грантiв ПРООН та якi спрямованi Еа пiдвищеrrня соцiальноi
зryртованостi та громадськоi безпеки.

Головуючий

Секретар

Ю.I.Пiдлiсвпй

О.М.Аптонепко
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