
Головуючий звернувся iз запитанням, чи будуть у когось з членiв ГР пропозицП щодо

поданого на розгляд порядку денного. Член гром. ради Л.Романенко повiдомила про

звернення громадян в зв'язку з вiдсутнiстю фiнансування на безкоштовне видiлення лiкiв

хворiй дитинi та внесла пропозицiю розглянути дане звернення. Також надiйшла
пропозицiя вiд голови Кибинсько"i селишно) ради розглянути звернення дружини

потерпiлого в ДТП бiля с.Трудолюб громадянина, який на даний час перебувае в

Засiдання правочинне.

-начальник сектору монiторингу Миргородського вiддiлу пол.ш) Додух 8.1.

-начальник Миргородського мiськрайонного управлiння Головного управлiння

держспоживслужби в Полгавсьюй областi Толстiков 1.М.,

-депутати Погпвсько) селищно) ради,

-голова Погивсько) селищно) ради Ошека В.1.,

-заступник голови РДА О.Гуржiй,

-заступник голов и РДА В.Фесенко,

Запрошенi на засiдання ГР:

В.Марцинковський,О.Трапiкас,Р.Прохоров,0.Запорожець,Г.Кудiн,М.Каймакова,1.Колодько,

Е.Хрустальов,С.Юрченко,Л.Романенко,М.Байдола.

Присутнi: члени громадськот ради 11 осiб:

В.Марцинковський

Миргородськiй райдержадмiнiстрацП -

Голова громадсько"i ради при

Проводив засiдання:

м. Миргород, вул. Гоголя 12013.09.2018

при Миргородськiй РДА

Засiдання громадсько"i ради

ПРОТОКОЛ № 10-2018

При Миргородськiй районнiй державнiй адмiнiстрацi"i

ГРОМАДСЬКА РАДА



2. Заслухали доповiдь Е.Хрустальова про обстеженя стану дорiг на територi"i Погпвсько)

селищног ради. Дана комiсiя почала вивчати це питання пiсля зверненя громади

с.Попiвка. Надiйшов лист з пiдписами бiльше 70 чоловiк, в якому повiдомлялося про те,

що ремонтнi роботи на дорогах селища проводились не якiсно, пiдрядчик, що виконував

роботи, був yci три роки один, хоча нарiкання на якiсть були i ранiше. Yci три останнi роки
представники громади та депутати селищно) ради отримували вiдмову вiд голови

селищно) ради у доступi до договорiв на виконання цiE.i роботи. Не маючи доступу до

договорiв, депутати заблокували голосуванням проплату по останньому договору

висунули вимогу перевiрки якостi виконаних робiт. Комiсiя в складi депутата ,

представникiв ГР при РДА та громадських активiстiв с. Попiвка провела зняття латки, що

була виконана як ямковий ремонт, площею 1метр квадратний. Виявили покриття

тов щиною вiд О,Sсм до 1, 7см. Це абсолютно не вiдповiдало заявленим вiд 3 до 7см та вазi

1.Голова Кибенсько] селищно) ради Л.Мисяк звернулася з приводу ситуацi"i, яка

склалася пiсля ДТП бiля с.Трудолюб 10.09.2018. Аварiя сталася о 5 ранку, водiя, що дуже

постраждав i був без свiдомостi, швидка доправила в Миргородську ЦРЛ. До 13 години

дня дружина, яка розшукувала свого чоловiка та телефонувала йому багато разiв, не

знала де вiн знаходиться, хоча телефон чоловiка, його документи знаходилися весь час у

працiвникiв полiцi"i, якi витжджали на мiсце ДТП. Також в полiцiю телефонували лiкарi

реанiмацГi з цiллю повiдомити родичам потерпiлого про його мiсце знаходження та

тяжкий стан, але не отримали нiяко'i [нформацп, Односельчани потерпiлих обуренi таким

ставленням працiвникiв полiцi"i до потерпiлого та йога рiдних i просять пояснити чому

нiкому не було повiдомлено про ДТП та тяжкий стан чоловiка. Присутнiй в залi начальник

сектору монiторингу Миргородського вiддiлу полiцi"i Додух В.1. повiдомив що дане

питання не врегульоване КПК Укра"iни i чому так сталося вiн зможе повiдомити коли

вивчить цю ситуацiю.

5.Рiзне.

4.Звiт в.дпов.дальнот особи вiд Районно'i Ради про використання бюджетних коштiв за 1

пiврiччя.

З.Епiдемiологiчна ситуацiя на Миргородщинi у зв'язку iз поширенням африкансько)

чуми свиней. Виступи вiдповiдальних осiб.

2.Звiт про результати монiторингу стану дорiг на територi"i Попiвсько'i с.льсько) ради

голови кoмici"i Е.Хрустальова. Виступи представникiв с.льсько) ради та представникiв

громади.

1.Звернення голови Кибенсько] селищнот ради Мисяк Л.1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

реанiмацГI Миргородсько'i ЦРЛ. На голосування було винесено порядок денний з

внесеними пропозицiями. Затвердили: «За» 11.



О.ТрапiкасЗаступник голови громадськог ради [/ .Q~~ 
Секрегар ГР &lафе(о. запорожець

5.Л.Романенко зачитала звернення вiд батькiв хворо'! дитини, якi перестали
отримувати безкоштовнi лiки. Заступник голови РДА О.Гуржiй доповiв що на даний час

немаЕ достатньо коштiв для фiнансування лiкiв i йога вiдновлять як тiльки можливiсть

фiнансувати з'явиться.

4.Заслухали доповiдь вик. об. начальника фiнансового вiддiлу Миргорсдськот РР про

виконання бюджету за перше пiврiччя 2018р. Громада цiкавилась питанням виплат

заробiтно'I плати працiвникам ЦРЛ, про несвоечаснкть виплат яких надходили звернення

до ГР.

3. Начальник Миргородського мiськрайонного управлiння Головного управлiння

держспоживслужби в Полтавськiй областi Толстiков 1.М. доповiв про виявлення та

лiквiдацiю осередку захворювання свиней на африканську чуму в с.Декабристи

Миргородського району.

Начальник сектору монiторингу Миргородського вiддiлу полiцi·I Додух В.1. повiдомив що

вiд 16.05.18 Е кримiнальне провадження за фактом можливого перевищення вартостi

виконаних робiт по ремонту дорiг по декiлькох селищних радах, але чи Е там Попiвська вiн

повiдомити не може. Було вирiшено, що пiсля засiдання ГР активiсти звернуться в полiцiю

ще раз, напишуть заяви та нададуть свiдчення.

Голосували. «За» 11. Рiшення прийняте.

Виступив 1.Колодько та внiс пропозицiю звернутися до сесП Миргородсько"i районно]
ради, Погивсько] селищно"i ради про припинення повноважень голови Попiвсько"i СР

Ошеки В.1.

Виступи мали селищний голова Ошека В.1., депутати селищно) ради та громадськi

активiсти с.Попiвка.

покриття, яке повинне бути використане на lм квадратний такого ремонту. Щоб

пiдтвердити висновки комiсП експертизою, громадська рада звернулася до журналiстiв

ТСН з проханням допомогти. Телеканал замовив експертизу Укравтодору i на даний час Е

офiцiйне заключення, яке пiдтвердило побоювання громади що ремонт дорiг в с. Попiвка,
який проводиться останнi раки за великi кошти, виконаний з грубими порушеннями.
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