
пРоТокоЛ N! 11

здсiданпя робочоi групп з безпекп ФМР мiстд слов'япська

м. слов'яЕськ 25.11.20l9
IJентральва бiблiотека

Прпсутпi члеЕи робочоI групи ФМР: б осiб (dоdаtпок Ne I )
Запроtаенi: 12 осiб (dоdаrпок Nч 2)

ХIД ЗЛСIДЛННЯ
ВСТУПНЕ СЛОВО:
Юрiй Пiллiспий - заступвик Слов'яяською MicbKolt, головиJ засту[rrrrк голови ФМР

м. Слов'янська, який привiтав присlтнiх та озву{ив питtцlвя порядку деIrпого,

шодо поDшого пит&Ен{ поDядцч деппого:

доповЙлч, заступник ,чrйiru*ч Сдов'явського вп гунП в .Щонечькiй областi

оипоо*очпr* попiцii Михйло Чинчевпч, який вадав звiт керiввичтва полiчii м, Слов'янська

та Слов'яIrського райоЕу з забезпечеЕня безпеки в tромадi за 10 мiсячiв 2019 року,

ВИСТУПИЛИ:
Тетяна Дерев'япко - член БОБФ "Слов'явська мрiя" щодо виявлепня пошкоджеЕня

об'€кгiв дитячого- iгрового майданчику лля .чiтей, у тому числi дiтей з iнвалiдяiстю на

територii скверу "Мрй".'' 
Ъвiтлдпд ковдленко - члев БоБФ ''Слов'яЕська мрiя'' щодо можпивостl оптимвац11

полiц"*"iко- пагрупювання у вечiрЕiй та вiчпий час доби в рйоui скверу "Мрiя",

ВИРIШИЛИ:
i. Зч"р"лп"" до Слов'яяського вiддiлу полiцiТ Головвоrо. У_правлiвяя Нацiовальвоi

подiцij Украrни в Довецькiй областi, в/ч 3035 Нацiональцоi гвардii УкраiЪи щодо перегляду

марцФуIу'та графiку патрулюваяня MicTa з можливiстю оглялу териюрii скверу "Мрiя" у
вечiрвiй та нi,пrий час доби.

ВИСТУПИЛИ:
мпхайло Карелiн - члев робочоi групи Фмр, спецiчig iз соцiапьвоi мобiдiзацii

пРоон, михайло чинqевич - член робочоi грщи ФМР,. ]]стугrник яаqа"IьЕика

cnou'"r"onoro вп гунп в ДоЕецькiй обдастi пiдполlсовник полiцii цодо проведе$ня в

р"rЫ.- р"О"r. "рупи "чсiл*п" 
за участю представвикiв ПРООН, ОСББ, оргавiв

i*""p.uiri"^ii lru""n"no", НП! MicbKoi ра,чи лля бiльш широtсою iнформувавпя та

загучеяня до проекry (Безпечвий будrнок),
мпхдйло Кдрелiн - 

T леп робочоi групи Фмр, сuецiа,riст iз соцiальвоi мобiлiзацii

flРООН, Юрiй Пiдлiснпй - голова робочоi групlt, заступник мiського голови з Iштдiня

уrрr"Й" 
'Щентру 

соцiальпо-психологiчяоi допомоги особ€м, якi пострахдали вц
Еасильства або жорстокого поводжеЕня.

ВиРIшили:
t. Пirrр""чrr, проrrозицiю члена робочоi групи Фмр, спечiалiста iз соцiмьяоi мобiлi-

зацii ПРООii Миха*лаkарелiва щодо проведеняя у 2020 роцi розширецою засiданпя за уча-

"il'rр"о"r*rЙ" 
reooi{, осББ, осЁ, НПУ, MicblФi ради щодо проекry (Безпечвий бяи-

no*n,'"*pu*"ooao на безпеку бiльшого кола житлових будивкiв та зЕижеlцtя правопору-

шень.
2. Направllти лисIа дирекгоровi Донецького обласяого центру сочiальних с,путсб_лля

эiм'i, дiтеЙ та молодi Юрiю Балаболчi щодо розгляду пцт.tшlя пода,Iъшо'i перед&чl та )трима-

"* 
iir"py l*i*""о-психологiчвоi допо"о* о"об*, якi постраждали вiд насильства або

;;;-;; ;;;r-"явя на баланс ,Щонецькiй ОДА, Провестп у 2020 роцi засiддrня_Робочоj

apyn, з aро"ал"чпоi безпеки та соцiмьяоi зryргованостi iз залленяям представЕикlв



профiльних вiддiлiв Донецькоi ОДА, Донецького обласЕого центу соцiальЕих слуr{б для
ciм'i, дiтей та молодi, I{CCCM Слов'яяськоi Micbкoi ради з цього питацня.

Шодо доугого питання пооядlс.ч денцоl о:
Презентачiя представниками iнститугiв громадянсьtФго суспiльства рсалiзоваяих у

2019 роцi проектiв, спрямовавих на полiпшення безпеки i соцiальноi зryргованостi. якi
пiдтримано Програмою iз вйновлепЕя та розбудови миру.

ВистУпили:
Свiтлана КовалеЕко, представвиця БлагодiйЕого фонду "Слов'янська Мрiя" -

проекI "Зryрryсмось зарддп дiтей. Ти не одпrt" (грмт ПРООН в yкpaiEi та
спiвфiвансумвня Слов'янською мiською радою);

Натдлiя Бовдарецко, годова ГО "Фуrлачiя пiдтримки осiб старшого BiKy "BiK
щастя" - проекг "Щентр розвптку дорослпх - платформа беt вiкових обмежевь" (грапт
проон).

Олександра Ткlчова, голова ГО "Молодiжна оргавiзацiя "Апельсив" - проеrФ

"ЗелеЕпй Яр" (граят ПРООН за пiлтримки Слов'явськоi Micbtcoi ради).
Bipa Павлова, юлом СМГО "Сприянrrя", яка доповiла про стан реалiзацii

Адвокацiйного проекry, який пердбачае проведепня iвформацiйноi компанii для НПУ ГО,
держчвних соцiальIlих струкryр цодо привернеtlня уыги до створеяЕя в MicTi мобiльrrоi
бригали, ,чrи яаддпtя соцiatлыlо-психологiчноi допомоги жертвам! якi построrцали вiд

рiзних видiв наспльстм,
Олексаrцр Акопов - старший iЕспектор з ювеIlчrльяоi привенцii Слов'янською ВП

ГУНП в ,Щовечькiй областi, якпй доповiв про ст!цl викоЕ.lвня проеrry (З€лена кйндта",
який передбачае ввуцiшве облаштування полiцейськоi станцii для ювеямьноi превенцii
Слов'явськоrо ВП ГУНП в ,Щопечькiй областi по вул. УпiверситЕтськiй, 56/20.

шодо тDgгього питдпвя поDядкч денпого:
ДОПОВЦАЧ: пачальяик вiддiлу з питшrь ввлрiшньоi полiтпки .Щмитро Кравченко

щодо пiдведеняя пiлсулtкiв роботи Робочоi групи з громадсьltоi безпеки та соцiальноi зry-

ртомпостi у 2019 рочi.
Запропонував презеЕтацiю iнтеракrиввою Профiло територiмьноi громади MicTa

Слов'явська та ремiзоваяих у 2019 роцi проекгiв провести на Фор)а,ri мiсцевого розвитку
Micтa Слов'явська у грудri 2019 - сiчнi 2020 року.

ВиРIшиЛи:
l. ПИтрпмаги пропозицiю яачальник вiддiлу з питань внугрiшЕьоi полiтики .Щмитра

Кравчепка цодо проведенЕя у груднi 2019 - сiчнi 2020 року на Фору.{i мiсцевого розвитку
Micтa Слов'янська презентаlii iнтеракгиввого Профiлю територiальЕоi громади Micтa
Слов'янська та ре&,Iiзованих у 2019 рцi проекти, спрямоваяих на полiпшепня безпеки i
соцiмьвоi зryргованостi та пiдгримаrrих Програмою iз вiдяовленвя та розбулови миру,

Головуючий

Секретдр

Ю,l.Пiдлiсний

о-М.Антояеяко
д-


