військово-цив'ідьнСГадміністрації Куця О.І. з
правлінням громадської ради при облдержадміністрації
м. Краматорськ
вул. Олекси Тихого, 6
зала засідань (к. 223)

05 березня 2019 року
15.00

ПРИСУТНІ:

Голова облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Куць О.І.; заступник голови облдержадміністрації - Стокоз І.С., директор департаменту
інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації-ЧуковаН.В.; заступник
директора департаменту інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації Ігнатенко О.М.; секретар громадської ради при облдержадміністрації, головний спеціаліст
відділу комунікацій з громадськістю управління суспільних комунікацій департаменту
інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації - Якушев Д.В.; голова
громадської ради при облдержадміністрації - Степанова І.Ю.; заступник голови громадської
ради при облдержадміністрації — Муглі Л.В.; голови комітетів громадської ради при
облдержадміністрації: Кошель Т.М., Турура О.В., Чепелєва С.О., Воронов А.І.; член
громадської ради при облдержадміністрації - Рибалкін В.М.
СЛУХАЛИ: про вирішення актуальних питань життєдіяльності області та визначення
напрямків
співробітництва
облдержадміністрації
з
громадською
радою
при
облдержадміністрації у 2019 році.
ВИСТУПИЛИ:

Степанова І.Ю. - щодо поводження з безпритульними тваринами, про поведінку
виборців під час проведення голосування.
Муглі Л.В. —про створення спостережних рад при лікарнях 3-го рівня у Донецькій
області, щодо комунікації департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з жителями
південної частини Донецької області.
Кошель Т.М. - щодо реконструкції КПВВ «Майорськ», про відстріл диких тварин,
про відкачування шахтних вод; щодо проблемних питань внутрішньо переміщених осіб.
Турура О.В. - щодо доступності об’єктів соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури в Донецькій області для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення.
Чепелєва С.О. - про дуальну освіту в Донецькій області, про заробітну плату
працівникам інклюзивних центрів, щодо протидії домашньому насильству.
Воронов А.1. - щодо легалізації добровольців, щодо проблемних питань Лиманської
ОТГ.
Рибалкін В.М. - про незаконну вирубку лісосмуг у Слов’янському районі, щодо
будівництва олімпійської спортивної бази у м. Святогірську.
Куць О.І. - про опрацювання вищезазначених питань структурними підрозділами
облдержадміністрації.
дон^ць™°™, „
р
^
13/14-19 від 15.03.2019
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ВИРІШИЛИ:

1. Підготувати пілотний проект створення притулку для утримання безпритульних
тварин в найбільш проблемному районі області за рахунок коштів місцевого та обласного
бюджетів.
Департамент екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
до 01.06.2019
2. На КПВВ Донецької області:
- забезпечити оновлення інформаційного контенту;
Департамент інформаційної та
внутрішньої політики;
щотижня
- забезпечити встановлення інформаційних стендів в місцях перебування осіб, які
перетинають лінію розмежування;
Департамент інформаційної та
внутрішньої політики;
до 01.06.2019
сприяти роботі фельдшерських пунктів.
Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації
до 01.04.2019
3. Опрацювати питання щодо створення спостережної ради при лікарні 3-го рівня у
м. Маріуполі з метою подальшого поширення даної практики для лікарень
2-го та 3-го рівня.
Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації
Юридичне управління
облдержадміністрації
до 01.04.2019
4. Забезпечити проведення комунікативних заходів з громадськістю
впровадження реформи системи охорони здорог я в Донецькій області.
^
Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації
Щомісячно

щодо

5. Надати інформацію щодо смерті Федора Татара, який помер 06.12.2018 в обласній
лікарні (м. Маріуполь) та професійних дій лікарів.
Департамент охорони здоров я
облдержадміністрації
до 20.03.2019
6. Опрацювати питання запровадження акту обстеження об'єктів соціальної
інфраструктури на доступність для маломобільної категорії громадян України.
Управління містобудування та
архітектури облдержадміністрації
до 01.04.2019

з
7. Розглянути проблемні питання доступності об’єктів соціальної та інженернотранспортної інфраструктури в Донецькій області для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення, в яких проводиться або вже проведено реконструкцію за
кошти обласного бюджету.
Управління містобудування та
архітектури облдержадміністрації
Департамент капітального
будівництва облдержадміністрації
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації
Департамент розвитку базових
галузей промисловості
облдержадміністрації
до 01.05.2019
8. Розробити
план
та
забезпечити
проведення
облдержадміністрації щомісячних прийомів учасників бойових дій.

заступником

голови

Заступник голови
облдержадміністрації - Філашкін B.C.
Управління з питань звернень
громадян та доступу до публічної
інформації облдержадміністрації
Департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації
до 01.04.2019
9. Ініціювати проведення перевірок в містах, районах щодо наявності договорів
оренди землі під об’єктами малих архітектурних форм.
Головне управління Держгеокадастру
у Донецькій області
до 01.05.2019
10. Здійснити перевірку розподілу земель учасникам АТО (ООС) в Донецькій
області.
Головне управління Держгеокадастру
у Донецькій області
до 01.06.2019
11. Ініціювати проведення перевірок комунальних підприємств Лиманської ОТГ
щодо ефективності використання бюджетних коштів, необхідності та обґрунтованості
розробки проектно-кошторисної документації і їх подальше застосування.
Управління взаємодії з
правоохоронними органами,
запобігання та виявлення корупції
облдержадміністрації
Головне управління СБУ в Донецькій
та Луганській областях
Головне управління Національної
поліції в Донецькій області
до 01.05.2019
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12. Перевірити факт переслідування працівників ЗОШ №4 м. Лиман,
організовували заходи в школі до Дня Героїв Небесної Сотні.
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації
до 01.04.2019

які

13. Опрацювати питання щодо ефективних заходів з протидії незаконної вирубки
лісосмуг у Донецькій області.
Управління взаємодії з
правоохоронними органами,
запобігання та виявлення корупції
облдержадміністрації
Г оловне управління Національної
поліції в Донецькій області
до 01.04.2019
14. На засідання колегії запрошувати представника Святогірської міської ради.
Організаційне управління
облдержадміністрації
до 20.03.2019
15. Тримати на контролі питання будівництва олімпійської спортивної бази у
м. Святогірську та вирішити питання щодо участі представників управління фізичної
культури та спорту облдержадміністрації в судових засіданнях.
Управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації
до 20.03.2019
16. Здійснювати моніторинг якості води в шахтах.
Департамент екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
постійно
17. Розглянути питання щодо надання приміщень молодіжних центрів та методичної
допомоги громадським об’єднанням для проведення заходів із запобігання та протидії
домашньому насильству.
Управління сім’ї, молоді та масових
заходів національно-патріотичного
виховання облдержадміністрації
до 20.03.2019
18. Здійснити перевірку реконструкції КПВВ «Майорськ».
Особисто

Чукова Наталія Вікторівна
Присяжнюк Ольга Петрівна 0982376821

