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засЦаяrrя робочоi груп з безпекп та соцiальноi зryртоваяостi ФМР Micтa Словlяпська

м, слов'янськ

Прпс}"тпi члеrrи робочоi групи ФМР: J осiб (lоdапок Nа 1)

3апроtuенi: 9 осiб (dоdаlпок N9 2)

l7.01.2020
I_!ентральва бiблiотека

ХIД ЗАСЦАННЯ
ВСТУПIlЕ СЛоВо:
Михайло Карелiп - головуючий ва засiданнi, член робочоi групи, спечiмiст iз

соцiа.,rьноi мобiлiзацii ПРООН, який привiтав прислнiх. оголосив питаЕня порядку деЕного
та розповiв про проведеву роботу у партЕерствi Слов'яЕськоj громади з Програмою Розвитку
ООН протяюм 2019 року, озвrrив подальшi перспекшви спiвпрацi на 2020 piк,

шоло пеDшоm пптання поDяllкv девного:
СЛУХАЛИ: Про звiт к€рiвяпцтва полiцii м. Слов'япська та Словlянського ра-

йоцу з tабезпечепяя безпек в громадi за 2019 piк.
ДОПОВIДАЧ: Мпхайло Чпнчевяч - заступник наqмьника Слов'янського ВП ГУНП

в Донецькiй областi пiдполковцик полiцii, який цадав звiт керiвпицтва подiцii м. Слов'янська
та Слов'янською райоЕу з збезпеqевЕя безпеки в громадi за 2019 piк.

ВИСТУПИЛИ| Членп робочоi групи та запрошеЕi обговорили звiт, задали питаЕня

доповiдачевi ra виказали cBoi пролозицii.
flмптро Кочуков - деп}тат Слов'янськоi MicbKoi ради 7-го сLпикаявя щодо

зверпеЕня вiд робочоТ групи до Micbкoro голови з пропозицiсю створенвя у Слов'яЕськiЙ
мiськiй ралi секгору або визваtIення посадових осiб, яа яких бlде покладево обов'язки iз

формуваяня та ремiзачii стало1 дi€воi страrегii безпеки дорожItього руху в MicTi, мiського

фонлу л,rя фiнансуваявя програм i окремих заходiв. спрямованих на розвиток дорожвього

руху та Його безпеки, передбачевих ворма}rи зatководавства Украiни, зокрема ЗакоЕу (Про

дорожнiй p}xD.
А такох запроповував зверЕуп4 у!агу полiчii на бiльш ретельне патрулюваЕня вулиць

бiля санаторiю "Ювiлей!ий" ДП СКРЦ (Слов'яяський курорт> (мiкрорайон "Словкурорт").

Депiс Бiryнов - 
.rлен робочоi групи цодо iнiцiювапвя подання петицii з питaцlня

створеняll у Слов'яяськiй мiськiЙ радi секюру або визпаченвя посадових осiб, ва яки-ч буле

поюlадено обов'язки iз формуъанвя та реалiзацii cталoi дiевоТ страгегii безпеки дорожньою

рlху в MicTi, мiського фовду для фiнавсування програм i окремих з.цодiв, спрямовrtяим Еа

розвпток дорожнього р}ху та його безпеки, передбачених нормами законодавства Украiъи,
зокрема Закову <Про дороrrнiй рух)r.

ВИРIШИЛИ:
1. Доручrти ,Щмитру Кочукову - деп}тату Слов'янськоi MicbKoi ради 7-го сю'IикаЕня

пiдготувати зверяевня до мiського rолови з пропозицi€ю створевЕя у Слов'янськiй мiськiй

радi секгору або визначенпя посадових осiб, на яких буле покл4деяо обов'язки iз

формуваяпя та реалiзацii сталоi дiевоТ стратегii безпеки дорохнього руху в MicTi, мiського

фовду шЯ фiнансумннЯ програм i окремиХ заходiв. спрямовавих на розвиток дороrtньою

р}ху та його бсзпеки, передбачених нормами заФнодaвства УкраiЕи, зокрема ЗакоЕу (Про

дорожrriй рц>.
2. Денису Бiryяову - члеяу робочоi групи опрацюва:rи питанЕя щодо под,lпня

петицii з питавня створення у Слов'янськiй мiськiй ралi сектору або визначеЕня посадових
осiб, на яких буде покладево обов'язкп iз формування та реа"riзаtii cталoi дiевоi стратегii
безпеки дорожЕього рlту в MicTi, мiського фон,uу дrя фiяапсування лрограм i окремих



заходiв, спрямованих на lюзвиmк дорожнього руху та Його безпеки, лередбачених нормами
заюнодаsства УкраiЪи, зокрема Закону (Про дорожнiЙ рух).

З. Реt(оменд/вати розглянути пктавня щодо створення у Слов'янськiй мiськiй радi
секюру або визначl{ти посадових осiб, на яких буде поклsдено обов'язки iз формування та
ремiзацii сталоi дi€воi стfrгегiТ безпеки дорожньоrо руry в MicTi. мiсьlФю фонду дпя
фiнансумння програм i окрмих змодiв, спрямованих на розвиток дорожнього руry та його
фзпеkи, передбачених нормами зltlФводавства Украiни, зокрема ЗаIФну (Про дорожнiй рух,),
на засiданнi Kovicii по транспорг} та безпецiдорожнього р)ý.

шододочгого пптдвя, поDядкчдеЕЕоrо:
СЛЖАЛИ: Про шляхх боротьбЕ з rмброзiсю.
ДОПОВЦАЧ: ОлеЕr Осотрова - начмьник вiддiлу бл.гоустрою УЖКГ

Слов'янськоi Micbкoi ради, яка iнформувма присутнiх про залланомнi шляхи боротьби з
амброзiею влiтку 2020 trюку. ТаlФж акценryвала уваry присутнiх на тому, що у п. ] , заходiв з

реалiзацii Прграмi благоустрою м. Слов'янська на 20l9-202l роки, зmвердженоi рiшенням
Micbкoi ради вiд 25.07.2019 -\ф l3_LxvII-7 передбачена необхiдна кiлькiсть коштiв на
борmьбу з карантинними об'€ктами та акарицидну обробку зелених наса.джень, ме
факгично цю суму не профiнансовано.

ВИСТУПИЛИ: Дмвтро Кочуков - депутm Слов'янськоi Micbкoi ради 7-m
скпикання, якиЙ запропонував розглянути пrtтання видЙення необхiдноi суми коштiв на
вилучення амброзii згйно з п. l. заходiв з Ёалiзацii Програмi блаrоуqгрою м. Слов'янська на
2019-202l роки, затвердженоi рiшенням MicbrФT ради вй 25.07,2019 Nр 1З-LХVII-7 на
засИаннях Гlостiйноi lФмiсii з пr{гань lФмунмьноi власностi та мiського господарства, а
таrож на Постiйнiй Koмicii з питань депутатсько-r дiяльностi, законностi, лравопорядку,

реDляTорноТ полiтики та протидiТ корупцii,
Мпrsf,ло Кар€лi{ - член робочоi Фупи ФМР, спецiалiст iз соцiмьноi мобйiзацii

ПРООН, який озвучив, що представники грмадських органiзацiй спiльно з фахiвцями
УЖКГ можуть розробшrи про€lс та подати грантову заявку для участi у KoнKypci, який
фiнансуються за раryнок fIРООН в рамках Проrрами iз забезпечення безпеки м. Слов'янськ,
вмючивши.

виРlUIиЛи:
1, Рекомендувmи розгlrяЕути питання видiлення необхiдноlсуми коштiв rrа вилучення

амброзii згiдно з п. l. за.\одiв з реалiзацii ПроФамi благоустрою м, Слов'явсьrа вs 2019_202l
рки, затвердженоi рiшенlrям MicbKoi ради.вiд 25.07.2019 .N9 lЗ-LХvII-7 на засiданнях
Постiйноi Koмicii з питань комунальноi власностi та мiсьlФго господарствц а таl(ож на
постiйнiй комiсiТз пигань деп} гагсь|'ФТ дiяльностi. законностi. правопорядк). регуля горноi
полiтики та лр(угидii lФрупцii'.

2. Рекоменд/ваги УККГ опрацювsrи питання спiльно з представниками
громадськими органiзацiями щодо подання Фантовоi заявки дл, участi у lФнкурсi, який
фiвансуються за раryнок ПРООН в рамках Програми iз забезпечення безпеки м, Слов'янськ,
вк]rючивши придбавня необхйною технiчного навiсного обладнання на MiHiTpaKTop лля
покосу трави.

шодо тоетьоIо пrтtвЕя поDядкч деЕвого:
СЛЖАЛИ: Про презеЕтяцiю роботr Цеятру безкоштовпоI прrвовоI допомогп

вдселепвю
ДОПОВIДАЧ| Олепr СолошеЕко - иачмьниt вiддiлу Слов'янськоm бюр

Крамmорсьtсого мiсцевого центу з надltявя безоruImноi RIоринноi правовоi допомоги
населенню, яка презенц/вма робоry ЦекФу безкоштовноi прааовоi допомоги у м.
Слов'янську.

виРIшили:



Iнформацiю щодо роботи ЦеI{гру безкошювноi лlввовоi допомоги у м. СловlянсьI9
взяти до виома.

шодо четвеDтоtо пптtпtlя пооядкч депшоm:
СЛУХАЛИ: Про проведеsпя Форуму мiсцевого розвптку Micтa Сдов'яЕсьtФ
ДОПОВЦАЧ: Олена AHToHeHtco - юловний спецiалiст вiддiлуз пrгань внутрiшньоi

полiтики щодо проведення Форуму мiсцевого рзвитку Micтa Слов'янсьм у лIо,тому 2020

року.
вирtшилиi
l. Рекомендувmи провести у лютому-березнi Форум мiсцевого рзвитку Micтa

слов'янська.
2. Рекомендrвrги вмючити до порядку денногО Форуму мiсцевого Fюзвитку Mifia

Слов'янська питання щодо презентачii Профйю тершторiальноi громади Micтa Слов'янська
та презентацii громадськими органiзацiями реалiзованих у 2019 роцi проектiв в рамка.х
слiвпрацi з ПРООН.

М.В.Карелiн



Додrrок до проюколу
вiд 17.01.2020 Nе l2

Слов'янському MicbKoMy mловi
Ляry В.М.

На засiдацнi робочоi групи з громадськоi безпеки та соцiмьноi зг}?тов:цtостi
м,Слов'лIсьм 17.01.2020 року в чергове було пiлrяте питаппя cTaIry безпеки дорохнього
рlху в MicTi Сдов'янську, зокрема вiдсlтвостi сталоi стратегii в напрямку мiвiмiзаrii
аварiйностi на вулицrх та дорогах Micтa. зменшення cмepтHocтi та тrвматизму в наслiдок
ДТП, вдоскояалевrrя оргаIriзацii дорохнього руry тоцо.

Так заступник Слов'янського вiллiлу полiчii rоловIrого управлiЕня полiцii в
,Щовечькiй областi Чивчевич М.В. доповiв, що на териюрii обслуговумнвя вiлдiлу
(м.Слов'яЕськ та Слов'янський райов) за 2019 piK зафiксовано 624 дорожвьо-
трапспортнпх пригоди, з яких 107 !ТП з постраждztлими та 17 зi смертельяими
наслiдками.

Бiльша частияа приюд, на думlry робочоi Фупи, можtrа було попередити якщо
проводити необхiлну роботу по шацгryваяню TporyapiB та лiшохiдяих лорiжок.
облдптуванню безпечних та зручlих пiшохiдвих переходiв. освiтлеяню вулиць та
TporyapiB, облашцваяЕю дорiг MicTa велодорiжк€lми, реоргаяiзацiсю руху траяспорту та
пiшоходiв, впровадженЕя нових с)ласних засобiв оргапiзацij дорожIrього руху, тощо.

На превеликий жаль в Micтi Слов'янську в оргаrах мiсцевого самоврядумпня
вiдсупrя стрlrсгура ям постiйяо та плаllово аналiзувала, розробляла та впроваддIдzlла
необхЙIri заходи з безпеки дорожньою руху, хоча прямо передбачева зд(оводавством,
зокрема ЗакоЕом УкраiЪп (Про дорожtriй рро.

Так ст{ггя б КомпетеЕцй мiських рад та ix викоцавцlх оргдriв, райоЕних рад та
райовЕих державЕих адмiяiстрацiй" вказаного зztкоЕу передбача€:

"До компЕтенцii мiських рад та i'x викоЕ.вчrх органiв, районпих рад та райовних
державних адмiцiстрацiй у сферi дорожяьою руху валежить:

- виконztнIlя впмог зzlкопод:lвства та рiшеяь оргаЕiв виконавчоi влади про дороrciiй
рук i його безпеку;

- розробка, загвердженяJI та iеалiзачiя мiських i районвrтх програм розвItтку
доржЕього руху та його безпеки;

- формування мiських i районяпх фонлiв, у тому числi позабюджетних, для
фiяансування програм i окремих за.ходiв, спрямоваяих на розвиток дорохнього руry та
його безпеки;

- rФЕтроль за органiзацiею IJавчаяllя рiзнrх соцiально-вiкових груп васелеяяя
Правил дорожпьою руху, плдrувшlня заходiв, повlязаних iз профiлакrикою його безпекц,
та коЕтроль за iх викоЕапням;

- контроль за пhгt/говкою i пйвицеввям квалiфiкацii водiiЪ, техяiчвим
обслуювуваЕням i ремоптом TpaHcпopTIrI|D< засобiв, забезпеченЕям розвитку сферй rцх
послуг;

- органiзацй дороrсtьою рду на терlтгорii MicTa i району згiдно з вiдповiдяими
ленеральними плаtяalми. проектами детaшьного плalн}зання та забудови населених п}пкгiв.
чвтоматизов!lних систем керувzlяRя лорожяiм рухом, комплексних тilнспоргних схем i
схем оргавiзацii доржнього р}ху та з екологiчцо безпечними умовами;

- здiйснення та фiяаrrсувавня заходiв, пов'язапих iз профiлакrикою дитячою
доржяьо-тр rспоргЕоrо ]paвMaTrlзMy;

- проведеЕяя роботи по прпагавдi безпеки дорожцьою рrху;



- оргаяiзацй будiвпицтва, реконструкцii, ремонту та уlримапrrя авюмобiльцих
дорiц вулпць, за.rriзничвих переi'здiв;

- встановпення порядку i здiйсЕеняя змодiв щодо забезпечення охорови
транспоргяих засобiв ца плmних стояЕках та в IФлективяих гаражах;

- прийIrяггя рiшень про розмiщення, обдадЕаяня та функцiонуваппя майдацчикiв
дu паркуванЕя татrспортяих засобiв та стояяок TalKci Еа вулицФ( i дорогах паселених
пунктiв, здiйснепня ковтролю за дотриманням визначених правил?ми парк}ъання
трацспортЕих засобiв вимог щодо розмiщевня, обладнанЕя та фуякцiовуванпя
майданчикiв дrя паркуванвя;

- керiвпицтво та коrrтроль за дйльнiстю пiдпри€мств, усталов i оргапiзацiй
незмежЕо Bfi форм власностi та юсподарювatннrl за викоЕаЕяям вимог закоЕодЕвства,
рiшень органiв дерхавноi викоЕавчоi влади про доро>rсriй рц i його безпеку;

- коптроль за вияыIешDIм дорожIlьо-транспорших пригод та впроваджеяням заходiв
у мiсцях iх r<онцентрацii', ва аварiйяо-небезпечвих дiлянках вулиць, дорiг та зацiзничцих
переiТах;

- оргшriзацiя системи зilходiв цодо медrчЕого забезпечення безпеки дорожнього
руц/ та коЕтроль за ii реалiзацiею;

- ЕакладаЕня у межах cBoei компетенцii алмiнiстрmивних стягнень за порушеЕня
змонодавства у сферi лорожвьоrо руху та його безпеки;

- керiвяпцтво роботою по спрzlвrlянIlю податкiв, зборiв та iяших обовlязкових
плrrехiв у сферi дорожяьоrо руху.

,Що компетепцiТ мiських рад та ii викоЕавчих оргавiв у сферi Дорожнього р}ху TllKoж
належmь:

- заrверджешя вимог до облашryваяпя майданчикiв для паркуваЕня тмспоgrЕих
засобiв з урахуванбIм ворм, Еормmивiв, стандартiв у сферi благоустрою населених
пlякгiв, державвих будiвельвих норм, техпiчпих ytloB, Правил дорохtнього руху та iвших
яормативвих док}мецтiв;

- впроваlDкення в межах вiдловiдного населеною пункIу авюмmизовatноi системи
контроJIю оплсrи Baprccтi послуг з парк}ъання, затвердження техвiчних вимог та завдання
до цiсi спqгеми;

- уповновzDкеI {я iнспекгорiв з паркувilнltя здiйспювати у випадкilх, визначеЕих
законом, розгляд справ про адмiяiстрагивнi правопорушецltя та проводити тимчасове
затимzlння тацспорлних засобiвl

- визЕаченнll шляхiв сммулюваннlI користуваяпя елекIромобiлями та itlшими
еltологiчними видами трмспорту.

Оргави, визваченi частипою першою цi€i сrагri, мають право розглядам i
вирiшувmи iншi питаяня. якi вiдловiдно до чинною законодавства належать до ix
вiдання".

У зв'язку з гострою необхiдвiсть збережевня житгiв та здоров'я мешканцiв MicTa
Слов'янська, його гостей, з метою створевЕя зручних, комфоргних та IоловЕе безпечних
}а(ов для про)l(иванIfi в MicTi, робоча груца зверrа€ться до Вас з наступяими
пропозицiями:

]. Сlпворulпu у Слов'янськiй мiськiй раdi сеюпор або вllrначultlu посаdовuх осiб, на
якtlх буdе помаdено обов'азкu, переdбаченtlх нормамч заt{оноdавсrпва YKpaiHu, зоkрема
Зокону kПро dороrснiй руаr.

2. Сфорuуваtпч лпа ресаiзувапu о апу ёiсву реальну спрапе?iю безпекu dороJюньоео
ру.у в Micпi, сформуваmu мiськuй фонd dля фiнансуванtа проерац i oKpeMux захйiв,
спряrlованuх на розвuпох dopoxHboeo руу lпа йо?о безпекu-

3. Переdбачutпu в бюdэюеl i Micma hрiорuпелпне фiнансування про?рац, направленuх
на безпеtg dороэаъоео русу як смаdову часпuну ?poЙadcbKoi безпекu.


