протокол

J\ъ 15

здсИання робочоi групи з безпеки та соцiальноi зryртовацостi ФМР MicTa Слов'япська
14.07.2020
14.00 год. online

м. Слов'янськ

Присlтнi членп робочоi групи ФМР:

3 особu (dоdаmок Nэ 1)

\апроtаенi: 12 осiб (dodamoK Ne 2)

ХЦЗАСIДАННЯ

ВСТУПНЕ СЛОВО:
Юрiй Пiллiсний - головуючий на засiданнi, заступник Слов'янського мiського

голови, заступник голови ФМР м. Слов'янська, який привiтав присугнiх та озвг{ив питання
порядку денного.

робочоi групи, спецiалiст iз соцiальноi мобiлiзацii
перспективи спiвпрачi на 2020 та запросив представникiв
ПРООН, який озвучив
громадських органiзацiй до участi у cTBopeHHi проекгiв, подальшоi участi у конкурсах, якi
фiнансуються за рrrх}цок ПРООН в p,lмKax Програlчrи iз забезпечення безпеки м. Слов'янськ

Михайло Карелiн

TIJIеH

подальшi

за вiдповiдними нчшрямкаNrи.

Шоло пепшого питання поDя]lкч денного:

ВСТУПНЕ СЛОВО:

€вген Лiпаев - старший iнспектор з особливих дорrIень Управлiнпя превентивноi
дiяльностi ГУНП в Донецькiй областi забезпеченIш прав людини Нацiональноi полiчii YKpai
ни в ,,Щонецькiй областi, який привiтав присlтнiх та долучився до спiвпрацi у робочiй групi.
СЛУХАЛИ: Про звiт керiвпицтва полiцii м. Слов'янська та Слов'янського району з забезпечення безпеки в громадi за б мiсяцiв 2020 року.
начаJIьник сектору монiторингу Слов'янського ВП
.ЩОПОВШАЧ: Iгор еремеев
ГУНП в Донецькiй областi, який представив звiт керiвництва полiцii м. Слов'янська та
Слов'янського району з забезпечення безпеки в громадi за б мiсяцiв 2020 року.

ВИСТУПИЛИ:

Олександра Ткачова

голова ГО МО "Апельсин", озвучила проблемне питання
в рамках проскту "Зелений Яр - замiсть бруду та

побудованого

цодо руйнуванЕя колодязю,
смiття задля безпеIшою житlя".
Нарру
представнйця Молодiжного центру "Арт Простiр
Олеся Бабушкiна
Hub" запропонрrrла створити проект, нtшравлеий на зацiкавленiсть учнiв з неблаЮПОЛУrНИХ
родин до суспiльно-акгивного життя, iз залl"rенням психологiв та фасилiтаторiв та пiд нагJIядом ювенальноi привенцii "Зеленоi кiмнати" - простору для роботи з дiтьми та пiдлiтками
за принципом др}тшою правосудця.

ВИРIШИЛИ:

1. Рекомендувати представникам ювена.пьноi превенцii Слов'янського ВП ГУНП в
Донецькiй областi провести профiлакгичну бесiду з пiдлiтком та його родиною щодо
вiдповiдальностi за пошкодженшI колодязю.
2. Прийrrяти до вiдома пропозицiю представницi Молодiжного чентру "Арт Простiр
Нарру НчЬ" до вiдома.

-

Шоло лпчгого питання поDядкч денного:
СЛУХАЛИ: Про перспективи розвптку "Слов'янського курорry'1
ДОПОВIДАЧ: Юрiй Пiллiсний - засryпник Слов'янсъкого мiського голови, юлова
робочоi групи, який поiнформував присугнiх про стан комплексу ПрАТ <Укрпрофоздоровниця> "Слов'янський курорт", а також про результати переюворною процесу з керiвництвом
пiдприемства та проведену робоry щоло порятунку важJIивого об'екry MicTa.

Тетяна .Щерев'янко - тшенкиня БОБФ <<Слов'явська мрiя>, Наталя Бондаренко - юлова ГО "Фундацiя пiдтримки осiб старшого BiKy "BiK щастя" щодо необхiдностi Еаправлення чергового звернення вiд громадськостi MicTa до KlvtУ, Президента Украiни, ВРУ щодо
допомоги у вирiшеннi питання Слов'янською курорlу.

ВИРIШИЛИ:

1. Рекомендувати Юридичному управлiнню Слов'янськоi MicbKoi ради при необхiнадаги
консультацiю представникlш{ громадськостi при пiдготовцi вiдповiдною листадностi
зверненЕя щодо вирiшення проблемних питання "Слов'янського кlрорry".

шодо тпетього питання порядкч денного;
Про презентацiю соцiальних проекгiв, переможцiв Koнt(ypcy грантiв
для Громадських органiзацiй у напрямlсу громадськоi безпеки тд соцiальноi згуртованосгi.

СЛУЬЛИ:

ДОПОВIДАЧ: Олеся Бабушкiна

юлова Молодiжного uентру "Арт Простiр
Hub",
яка
презентувала
тренiнговий
проскт
Нарру
щодо заохоченtlя молодi до суспiльноактивного житгя "Волонryризм".
юлова ГО "Фунлачiя пiдтримки осiб старшо.ЩОПОВI.ЩАЧ: Наталiя Бондаренко
го BiKy "BiK щастя", яка розповiла про завершення соцiальною проекry "Здолаемо його
разом" та презентувала спiльний проекг ПРООН та Слов'янськоi MicbKoi ради щодо створення нового су{асЕого "Щентру розвитку для дорослих" (вул. Г.Батюка, 40), який плануеться
облашryвати комп'ютерним к.JIасом, тренzDкерним залом, обладнати iнтеракгивною дошкою,
кiнозалом, тощо.

-

-

голова ГО "Щентр розвитку Айкiдо "Му-Шин",
.Щерев'янко
який розповiв про проекr "Повiр в себе", спрямований на,полiпшення безпеки i соцiальноi
згуртованостi, л<ий включае навчання елемеrrтам саruооборони жiнок вiд l8 i вище.

!ОПОВI!АЧ: Артем

-

ВИРlШИЛИ:

.Щоповiлi виступаючих та презентацii соцiальних проекгiв, переможцiв конкурсу
грантiв для фомадських оргшriзацiй у нilпрямку громадськоi безпеки та соцiальноi зrypToBaнocTi взяти до вiдома.

Ю.I.Пiдлiсний

Головуючий
Секретар

фr-

О,М.Антоненко

