
протокол м 6
засПання робоqоi групи з безпеки ФМР Micтa Слов'янська

м. слов'янськ 24.01.2ol9

Головуючцй: Лiаriснuй Юрii Iвановчч, зосmупнuк СJлов'янсыа?о MicbKozo zоловч
Прпqпнi членп робочоi групп фМР: б осiб (dodornoK Nэ i)
lanpouleHi: 8 осiб (dodornoK Nэ 2)

ХIД ЗАСIДАНtIЯ

ВСТУПНЕ СЛОВО;

Юрiй Пiдлiсппй - заступник Слов'яясьlого мiського голови, заступЕик головп ФМР
м. Слов'янська, який привiтав Bcix, оюлосив rпттаяЕя порядку деIlного та представив слово
Слов'янському MicbKoMy юловi Ва.шлму Ляry.

Вадrrм Лях - Слов'яЕський мiський голова, привiтав присlткiхl подякував за
акгивнiсть та бажання змiвити свос Micтo на краше. а тuцож подiлився своТм бачення пlодо
вирiшеппя ,чеяких проблемЕих питаЕь та спiвпрацi з ПРООН,

Озвучив iснlrочу проблему у MicTi - вiлсутнiсть лримiщепня для щqдей rrапiдпитку,
яких представники полiцii доставляоть пiсля отруснн, чl,пкоголем у лiкарнi а не в

вiдокремлеЕ€ прцмiщенвя, та запропоЕував на базi Комупальпоi уставови КЗ "I_{eBTp облiку
бездомвих осiб з буливком нiчного перебувмЕя " (провулок Лермоптова,30) створення
oкpeмoi палам (витверезника) для цiеi категорii осiб, iз залленяям медичвоТ сестри.

Мпхайло Карелiя - спецiалiст iз соцiаlrьноi мобiлiзацii ПРооН пiдтримав
проЕозицiю та запропоЕував в рaмках проектllоIо нrцрямку "ВзасмодЙ полiцii з Фомадою на
засадах паршерства" подmи змвку та взяти участь у iнвовацiЙвому проекгi ва копкlрспiЙ
ocBoBi, розповiв про старт Еового Пiлотного проекry у ,Щовечькiй областi в Micтax Сдов'янськ
та Ведико-Новоселкiвцi по розробчi звiтностi керiвництва полiцii з забезпечеЕня безпеки в
MicTi перед громадою,

АIцрiй Чорпоусов - ведучий експерт Харкiвського iЕститугу соцiмьних дослiджень -
щодо лроцесу створецЕя та дii Пiлотною проекry, спрямовalного на посилевпя взасмодii
tlолiцii m населеЕЕя.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВIДАЧI: заступвик начаъЕика Слов'яяського ВП ГУНП в Доtrецькiй областi

Iгор €ремеев спiльIiо з вед}чим експерюм Харкiвського iвсгитуry соцiальвих дослiджень
АЕдрi€м Черноусовим.

шодо пеDшого пЕтапвя поDядкч денноm:
СЛУХАЛИ: Ерезентацiю ПiлопIого про€кry - перший звiт керЬництм полiцiТ

м.Слов'яЕська та Сдов'янською райоЕу з забезпечеян, безпеки в громадi за 20l8 piK.

ВИСТУIIИЛИ:
' ,Щмптро Кочуков - депугат Слов'яЕськоi MicbKoT ради 7 скликання, який

запропояуваа Сдов'явському ВП ГУНП в Доцецькiй областi пролобiювашr irrтереси громади i
створmи прптулок для бездомЕих собак Еа базi колишяього димчого приймальЕика, який
пi.цIорядковапо обдасному ВП ГУНП; привести у гiдний стан приймальню Слов'яцсьr<ого ВП



ГУНП в ,Щопечькiй областi.

, н&тrлiя Бовдаренко - mлова ГРОМАДСЬКО1 ОРГАНIЗАЦIi "ФУНДАЦUI
ШЛГРИМКИ ОСIБ СТАРШОГО BIKY 'BIK ПЩСТЯ' , з.шропонув.rла подати текст
презентачii у бiльш видовиrчному виглядi. нЕlюлосllпа на аяалiзi порiвняння iсн)Tочих
проблем безпек!l Migra з минулими рокчlми, щодо втiлевяя проекгу мiнiiвiцiа:rиви "Безпечrий
будияок'.

Преса: запропоrтувала почати презентацiю звiry керiвничтм полiцii з п'яги головних
проблем у сферi безпеки, якi iснують у MicTi та Еадати ана.liз 2-3 пфлiчних справ, якi
викликали Еайбiльший резояаIrс у мiсцевiй громадi.

Юрiй Пiдлiсний - заступtlик Слов'явсьr<ого мiського I0лови, який залропон)вав
вяести в звiт керiвнпцтва полiцii обдiк ДТП за yracTi велосипедистiв та пiшоходiв та аяалiз у
порiвняцfli з минудими ром!iи.

ВИРIШИЛИ;
l, Реlсомендумти Крав.IеЕIФ !.В. для бiльш детальвого озЕайомленЕ{ розiслати

членам робочоi групи з безпеки ФМР MicTa Слов'янська електlюItЕою поItrтою першиЙ звiт
керiввицrва полiцii м.Слов'янська та Слов'яясьIФго райоЕу з забе3печенIiя безпеки в громадi
за 2018 piK, з подаJIьцшм о,гримаIiням проtlозицiй щодо його вдоскоtlмеIlня та ЕаближеяЕя
до очiкlвшrь пересiчнЕх грмадяя та напрzвити до подмьшоТ роботи ведiчому експерту
Харкiвською iяституry соцiмьних дослiдкепь Анлрiю Черноусову.

Шодо дочгого питднпя пооядцч деняого:

ВистУпили:
Свгсн Кузнецов - спецiалiст iз соцiальво зry,ровавостi ПРООН в YKpaiHi щодо

обюворенвя Еаступяих плФiiв паргверства Сдов'яЕськоi грмади з Прграмою Розвитку
ООН, спрямовапих на взаемодiю лолiцii i населеявя, полiпшення безпеки та соцiальноi
згwюваяостi, пiдвищення рiвня громалсьt<оi акrивностi.

Мпхайло Карелiн - спецiалiст iз соцiоIьяо] мобiлiзацiI пРоон щодо заявок цо 4-м
прiоритетяrш папр.п,,rкам iсн}rочого Плаву дiй з посиленяя вза€модii полiцii та громади задля
забезпечеяяя безпем м. Слов'явськ, якi фiнавсуоться за paxlTroK Граптiв ПРООН:' - взасмодiя полiфi i громадсьtсостi на засадах партнерстваi

- пйвищепяя громадськоi безпеки;
- мiпiiпiцiаmви;
- адвокацй.

Запропонував присупriм розпutнутл. лроана.riзlвам прiоритетнi налрямки
коЕк}?сних заJIвок до lIPooH представпиками ГО, полiцii, ]vFIc, громади, адвокацii.

ВиРппили:
Погодити дагу наступноi зустрiчi

Головуючпй

Секретар

Ю.I.пйлiспий

Д.В.Кравченко


