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засиання робочоi групи з безпеки та соцiальпоi згуртованостi Фмр MicTa Слов'япська

м. Слов'янськ |,7.|1,2020
14.00 год, onJine

Присутнi члени робочоi групи ФМР: 4 особu (dоdаmок No l)
3апрошенi: 20 осiб (dоdаmок Nэ 2)

ХЦЗАСЦАННЯ
ВСТУПНЕ СЛОВО:
вiкгор Воропаев - юловуючий на засiданнi, засryпник Слов'янською мiського

голови - керlточий спрамN,rи виконкому, який привiтав присутнiх та озвучив питанЕя

порядку денною.' " йцхайло Карелiп робочоi групи, спечiалiст iз соцiальноi мобiлiзацii

проон, який привiтав присутнiх, розповiв про органiзачiю впровадження проекгiв у MicTi

Слов'япськУ npor"-" 202Ъ рЬку, подальшi перспективИ роботи В еамка1 911вlцачj 
з ПРООН

на 2021 piK, u i*o* пр"д.rЙиврадника мiЖнародноi консультацiйноi Micii еС Josip Krakic.

ВИСТУПИЛИ:
JоsiрКrаkiс.радникмiясrародноiконсУльтацiйноiмiсiiеС(представництвовм.

марiуполь),ъкий привiтав присутнiх, подякував за зустрiч, поцiкавився нzшрацюваннями та

проблематикою.

Щодо першого питання порядку денного:

СЛУХдЛИ: Про звiт керiвництва полiцii м. Слов'япська та Слов'янського ра-

йопу з забезпечення безпеки в громадi за 10 мiсяцiв 2020 року,

ДоПоВIДАЧ:€вген,Щем'яненко-в.о.начальникасеКгорУмонlторингУ
Слов'янською вп гунП в Донецькiй областi, який представив звiт керiвництва полiцii з

забезпечення безпеки в громадi за 10 мiсяцiв 2020 року,
ВИСТУПИЛИ:
в'ячеслав Самохвалов _ начаlьник вiддiлу iнформацiйного забезпечення

Слов'янськоi MicbKoi ради, який проiнформував присутнiх про технiчнi можливостi роботи

сорверу, до якого потрапJIяс вiлеоiнформачiЯ З KllIt{ep вiдеоспостреження MicTa, об'еми його

нtlповнення та зберiгання.

!ерев'янко Т.В., Бондаренко Н.М., Загнiбеда К,Г, щодо ефекгивностi камер

спостережеЕнJI.
ВиРIшиЛи:ВзятидовiдомазвiткерiвництваполiцiiСлов'янськогоВПГУНПв

Донецькiй областi з забезпечення безпеки в громадi за l0 мiсяцiв 2020 року,

Щодо другого питання порядку денпого:
слухдли'ПрореалiзачiюпросктiвзВстаноВЛеIiпякамервiдеоспостреrкеrrня

в MicTi.
ДОПОВЦАЧ: В'ячеслав Самохвалов вiддiлу iнформацiйтJою забез-

печення'i]лов'янськоi MicbKoi ради, який розповiв про реалiзацiю спiльною з ПРООН прое-

кгу iз встановлення ка .{ер вiдеоспостереження, створення чентру обробки та збережепня Bi-

дaЬчп"*, здобутки та перспеюиви розвитку в цьому напрямку в MicTi,

ВИРIШИЛИ:ВзятиiнформацiюВ'ячеславаСамохвалова'начальнимВrДдшУ
iнформачiйною забезпечення Слов'янськоi MicbKoi ради до вiдома,

Щодо третього питапня порядrrу денного:



СЛУХАЛИ: Про дiяльнiсrь Робочоi групп за 2020 роцу та планування па нд-

ступншй 2021 piK.
виступилИ: Михайло Кароriп - чIeH робочоi групи, спецiалiст iз соцiальноi

мобiлiзацii Проон, .щмитро Кравченко - начальник вiлцiлу з питань внутрiшньоi полiти-

ки Слов'янськоi MicbKoi рали, Тетяна ,Щерев'япко - член Бо БФ <Слов'янська мрiя> про

проведену робоry протягом 2020 року, реалiзованi проекти та План роботи на 2021 piK,

ВИРIШИЛИ:
1. Взяти iнформацiю про дйльнiсть Робочоi групи з безпеки та соцiа,rьноi згу-

pToBaHocTi ФМР MicTa Слов'янська за 2020 piK до вiдома.
2. План роботи робочоi групи з безпеки та соцiа:lьноi згlртованостi ФМР MicTa

Слов'янська на 2Ъ21 piK, з врахуванням надrших пропозицiй розгJUIнути на наступному засi-

даннi.

Ап,
В.М.Воропаев

О.М.Антоненко

Головуючий

Секретар 4.-


