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Профiлю територiальяоj громади

ХЦЗАСЦАННЯ

ВСТУПНЕ СЛОВО:
Мцхдйло Карелiн - член робочоi гр}пи ФМВ спецiалiст iз соцiальЕоi мобiлiзацii

ПРООН який привiтав приqтЕiх, оголосив пит.lянll порядку денЕого, розповiв про
проведепу роботу в MicTi у парнерствi Слов'янськоi громади з Програмою Розвитку ООН та
Еаюлосив на прll€деянi регiона.льпого тревiяry для представпикiв громадських органiзацiй
по створеяЕю, виконаЕIlю! скJIадatнню бюджегпою цикrry, мотriторингу програм з безпеки
MicTa.

Розповiв про переваги громад, де створено iптеракгивпий Профiль териюрiа.льноi
громади.

' ВИСТУПИЛИ: яачалыlик вiддiлу з питапь впутрiшньоТ полiтики !митро
Кравчевко, який розповiв про стан роботи зi cтBopellttя iвтерактивного Профiло
територiальноi громади MicTa Слов'янська.

Шодо пеDшого та дDугого питаппя поDядrý/ ленЕого:
!ОПОВI.ЩАЧ: Еач.шьник вiддiлу з питапь вrrуц,iшЕьоi полiтики .Щмитро Кравченr<о

щодо ввесеняя змi] до сtоаду Робочоi групи з безпеки ФМР MicTa Слов'япсьм та розгляду
плалу роботи Робочоi груrи ва 2020 piK.

ВПРIШИЛИ:
Доручити Дмцтру КравчеI]ко:
- зzвершити рботу по створеЕItю irггеракгивrою

MicTa Слов'янська;
. - провести ФМР у xoBTHi 2019 року, внести змiни до Положеuня про Форрл мiсцево-
го розвитку MicTa Слов'япсьм та сформувапr новий склад ceKpeTapiary Форуплу мiсцевого
розвитку MicTa Слов'янська;

, - зiбратrr яаданi пропозицii та сформувати плав роботи Робочоi гр},пIl з громадсько.i
безпеки та соцiа:rьпоi згуртованостi ФМР MicTa Слов'янська Еа 2020 piк.

2. Запросити Еа насц.пве засiдаЕЕя яачальяика iЕформацiйЕого вffiлу Слов'янськоi
MicbKoi ра.ли В'ячеслава самохвалова залля вирiшення питань створення iнrеракгивного
сайry MicTa.

З. Запросити Еа IIаступне засiдаявя вачальяика архiтекryри та мiсюбудування
Слов'янсьIФi MicbKoi радr Сергiя Рулевка заддя вирiшенця питаяi доступностi об'ектiв
iвфраструкгlри для пересуваrня по MicTy людей з iвва.лiдrriстю та iнших ма.по мобiльяих ме-
шкiuiцiв.

Шодо дочгого пцтдпня поDядкч денною:
flОПОВI!АЧ:
Олеrrа Осgгрова - начмьвик вiддiлу блаюустрою УЖКГ доповiла про сгryацiю у

м. Слов'яЕську щодо



- стапу паЕдусiв (вових з'iздiв) у MicTi, включеявя до <<Програ.rи екоЕомiчною та
соцiальвого розвитку м. Слов'янська на 2020 piK" проведеввя робiт щодо облаIlrryъання тро-
Tyapiв такIильЕою пдипФю длrI покращепяя умов перес}ъання по Micтy мало мобiль;их
громаJUlIi та вра{увмня потреб мало мобiльЕих гр)/п населенЕя пiд час ремонry дорiп

- стану реалiзацii Micbкoi Програми щодо впроваджецня механiзму сорт}ъання ТПВ у
м. Слов'янсьIq/.

ВИРIШИЛИ:
l. НачальIrику }СККГ:
- зверв}ти ув.гу на те, щоб пiд час булiввичтва лорiг та розробки вiдповiдrоi ПКД

врzцовуваги потреби людей з iнвалiднiстю щодо покраrлення yllioB пересувalння по Micryi
- сприяти активiзацii викоЕаЕЕя Програми впровадкеЕня механiзму сорryвапЕя ТПВ;
_ сприяти впровадженцю механiзму сортув€lнця ТПВ шляхом вст€lяоыIеЕЕя

спецiальпих бакiв для збору пластиr<ових виробiв.

' 
шодо тDетього пптання поDялкч денного:
ЩОПОВIflАЧ: заступник цач&,IьIlика Слов'яlrського вп гунП в ,Щонецькiй областi

пйполковник полiцii Михайло Чинчевич, який вqдав звiт керiвництва полiцii м. Слов'яяська
та СловlяЕсьIФго району з забезпечеяЕя безпеки в громадi за III квартал 2019 року.

ВИСТУПИЛИ:
члеЕи робочоi групи та запрошенi обrоворили звiт та вказали на яедолiки роботи

пmрульЕоi полiцii стосовЕо безпеки пересiчвих громадяя на пiшохiдних переходах.

ВИРIШИЛИ:
l. Дорлити Дерев'янко Тетянi:
_ для бiльш детмьцою озпайомленЕя мешканцiв Micтa звiт керiввицтва полiцii м.

Слов'япська та Сдов'яяського райову з забезпечення безпеки в громадi за 9 мiсяцiв поточЕого
20 l 9 року розмiстити на сторiвцi Робочоi групи по безпецi на сторiнцi у Facebook;

_ на чергове зzюiдllнЕя робочоТ групи l9.1 1,2019 року запросити заступника мiською
голови Андрiя Селстецова, депутата Micbкoi радr дrректора СС,ЩС Сергiя Кушпарьова,
нач&тьЕика iяформацiйЕого вiддiлу Слов'яяськоi Micbкoi ради В'ячеслава CaMoxBanoBa,
керiвництво Патрульцоi полiцii, голову ГО "Задзеркалля" Олександра Кашлакова щодо
вирiшевня питalннJI встаЕовJIеЕня нових вiдеокамер в MicTi, визначення балацсоутримувача
працюючих вiдеокамер, апроваджепЕя йехацiзму ix обслугов}ванIiя, створеЕ!Iя окремого
серверу;

- зверяутися до Слов'янського мiського голови з прохмЕям видiлити примiцення для
фrlщiювавня "Полiцейськоi станцii"' у MicTi Слов'янську та обл4днавrrя ii BciM необхiдним.

2. Начальнику Слов'яIrського ВП ГУНП в Донецькiй областi розглявли можливiсть
пiдгоювки грдlтовоi заявкп Ira ПРООН щодо обладндlrrя камерами вiдеоспостереr(епня у
MicbKoMy вiддirry полiцii.

Секретар О.М.Антояспко


