
ПРоТокоЛNg 14
засiдання робочоi групи з безпеки та соцiальноi зryртованостi ФМР MicTa Слов'янськд

м. Слов'янськ 15.05.2020
online

Присутнi члени робочоi rрупи ФМР: 3 особu (dоdаmок No 1)

3апроtпенi: 9 осiб (dоdаmок Nэ 2)

ХЦЗАСЦАННЯ
ВСТУПНЕ СЛОВО:
Юрiй Пiллiсний - голов}точий на засiданнi, засryпник Слов'янського мiського

голови, заступник голови ФМР м. Слов'янська, який привiтав присутнiх та озвучив питання
порядку денного.

Мпхайло Карелiн - 
tIJIeH робочоi групи, спецiалiст iз соцiальноi мобiлiзацii

ПРООН, який озв1"lив подмьшi перспективи спiвпрачi gа 2020 та запросив представникiв
громадських органiзацiй до участi у cTBopeHHi проеюiв, подмьшоi участi у конкурсах, якi
фiнансJтоться за pirxyнoк ПРООН в рамках Програми iз забезпечення безпеки м. Слов'янськ
за вiдповiдними налрям KzlM и.

Шодо пеDшого питання поDядчч денного:
СЛУХАЛИ: Про звiт керiвництва полiцii м. Слов'янська та Словlянського ра-

йону з забезпечення безпеки в громадi за 4 мiсяцi 2020 року.
,ЩОПОВI!АЧз Iгор еремеев - начальник сеюору монiторингу Слов'янського ВП

ГУНП в Донецькiй областi, який представив звiт керiвництва полiцii м. Слов'янська та
Слов'янською району з забезпечення безпеки в громадi за 4 мiсячi 2020 року.

ВИСТУПИЛИ: Члени робочоi групи та загlрошенi обговорили звiъ задали питilння
доповiдачевi та виказали cBoi пропозицii.

Свiтлана Коваленко - цгIен БоБФ "Слов'янська мрiя" щодо виявлення
пошкодженЕя об'екгiв дитячого iгрового майданчику для дiтей, у тому числi дiтей з

iнвмiднiстю на територii скверу "Мрiя" та можливостi встановлення додаткових Kal\,tep

вiдеоспостереження в pйoHi скверу "Мрiя".
Сергiй Кушнарьов - член робочоi групи щодо звернення вiд робочоi !рупи до

мiського голови з пропозицiею пiдключення до постiйноi мережi електроенергii iснуючих
камер вiдеоспостереження та встановленЁя додаткових на територii скверу "Мрiя".

ВИРIШИЛИ:
1. .Щоручити Тетянi .Щерев'янко - цIеЕу БОБФ "Слов'янська мрiя" пiдготlъати

звернення до мiського голови з пропозицiсю пiдключення до постiйноi мережi
електроенергii iсн}точих Karep вiдеоспостереженнrl та встановлеЕня додаткових на територii
скверу "Мрiя".

Шоло лпчгого питання поDядкч денного:
СЛУХАЛИ: Про проблеми та потреби закладiв охорони здоров'я, соцiальних

служб, комунальних пiдприемств MicTa в перiод пандемii'.

,ЦОПОВI!АЧ: Олена .Щжим - начальник вiддiлу охорони здоров'я Слов'янськоi
MicbKoi ради, ям поiнформувма присутнiх про стан зЕrхворюваностi населення гостроi респi-
paTopHoi хвороби COVID-I9, спричиненоi KopoHoBipycoM SARS-CoV-2 на територii MicTa на
теперiшнiй час, розповiла про проведену роботу щоло закупiвлi засобiв захисry для роботи
медикiв в перiод карантинну,

.ЩОПОВI!АЧ: Ольга Лиспцька - заступник начальника Управлiння соцiальною
захисту населення, яка розповiла про проведення роботи щодо надання соцiмьяих виплат та
адресноi допомоги населенню в перiод каршrтину.



ДОПОВIДАЧ: Тетяна .Щеревlqццб - 
член БОБФ "Слов'янська мрiя", яка по-

iнформувала присlтнiх про проведення БЛАГОДЙНОЮ ОРГАНIЗАЦIСЮ МIЖ-
нАродниЙ БлАгодЙниЙ оонд "вIдродкЕнrш зАгАльнолюдських цIн-
НОСТЕЙ' безкоштовних коротко-тривirлих сесiй - ceMiHapiB, направлених на пiдтримку
емоцiйного iMyнiTery та формування стресостiйкостi для представникiв особливих професiй
в умовах карантину.

ВИРIШИЛИ:
Iнформацiю щодо проведеноi роботи за напрямкilми роботи взяти до вiдома.

Шодо тпетього питання пооядrсу денного:
СЛУХАЛИ: Про презентацiю соцiдльних проекгiв, iнiцiйовдних громадськимп

оргднiзацiями для громадськоi безпеки та соцiальноi зryртованостi в умовах карантиЕу.
!ОПОВI!АЧ: Наталiя Боrцаренко - голова ГО "Фlнлачiя пiдтримки осiб старшо-

го BiKy "BiK щастя", яка запропон}ъала дол}п{итися до соцiального проскту по наданню пси-
хологiчноi пiдтримки лiтнiм людям - жертвам домашнього насильства, який проводиться в

режимi онлайн, i включае лекцii, семiнари, конференцii по конфлiкгологii, взаемодопомоги
тощо.

flОПОВIШЧ: Олександра Ткачова - голова ГО МО "Апельсин", яка розповiла
про подальшi плаши щодо участi у проектах. спрямовiших на полiпшення безпеки i
соцiальноi зryртованостi, якi пiдтримано Програмою iз вiдновлення та розбулови миру.

ВИСТУПИЛИ: Артем ,Щерев'янко - голова ГО "I-{eHTp розвитку Айкiдо "Му-
Шин", який попросив пiдтримки та консультацiй з боку ГО i представникiв ПРООН у
пiдютовцi Грантовоi зaцвки на участь у KoHKypci просктiв, спрямовtlних на полiпшення
безпеки. (шляхом навчання елементаI\.{ самооборони дiтей, жiнок, що зазнzrли насильСтва У
ciM'i, представникiв ВПО та працiвникiв полiцir).

Шодо четвеDтого питання поDядкч денного:
СЛУЬЛИ: Презентдцiя Профiлю територiальноi громади MicTa Слов'янська,

розробленого в рамках спiвпрацi з ПРООН.
ДОПОВIДАЧ: !митро Кравченко - начальник вiддiлу з питань внlтрiшньоi полiти-

ки, який презентувilв Профiль територiальноi громади MicTa Слов'янська

ВИРIШИЛИ:
1. .Щоруrити Дмитру Кравченко 

-'начальнику 
вiддiлу з питань внутрiшньоi полiтики

розмiстити Профiль територiальноi громади MicTa Слов'янська, розроблений в parvKax спiв-
прачi з ПРООН на офiцiйному сайтi Слов'янськоi MicbKoi рали.

2. Рекомендувати виконzlвчим органаN{ MicbKoi ради оновлювати ланнi Профiлю тери-

торiальноi громади MicTa Слов'янська щороку.

Ю.I.Пiдлiсний

О.М.Аптоненко

Головуючпй

Секретар d.-


