
Звіт голови Громадської ради за 2017 рік 

На установчих зборах до складу Громадської ради ввійшло                      

73 представники громадських організацій, станом на 15.12.2017 року у складі 

ради  – 58 членів. 

Проведено 8 загальних зборів, 50 зборів правління Громадської ради. 

За час роботи правління підготовлено та направлено 93 звернення. Отримано 

92 відповіді, звернення з різних держаних та не державних організацій 

громадян. 

Правлінням для виконання основних напрямків роботи Громадської 

ради робилися письмові та усні звернення, проводилися зустрічі з міським 

головою, його заступниками, начальниками управлінь, депутатами міської 

ради. Члени правління брали участь в телепередачах, давали інтерв’ю 

журналістам по ключових питаннях роботи Громадської ради, саме: 

1. Встановлення меж та заборона будівництва у природозаповідній зоні 

«Зелений сосновий масив (Лісопаркова)» - створена робоча група у 

складі Владов Р.П., Харламова Л.В., Тарасов О.М., Сінченко М.В., Погасій 

І.П. 

2. Наполягали і наполягаємо про внесення змін до системи «Прозоро» 

послуги – 300 тис. грн., закупка товарів -50 тис. грн. 

3. Питання будівництва заводу по переробці ТПВ знаходиться в процесі 

роботи. 

4. Не затверджено червоні лінії, незважаючи на постійний контроль за 

даним питанням. 

        Не вирішеними залишились питання: встановлення дозвільних знаків 

«Зупинка – стоянка для інвалідів» в місцях загального користування д/садки, 

ринки і т.п.; перенесення собачого кладовища з валів; не поставлено на 

баланс 136 дитячих майданчиків з 274. 

         За зверненням правління Громадської ради до правоохоронних органів в 

судах міста проводився розгляд справи про вчинення секретарем міської 

ради Табаловим А.О. адміністративного правопорушення, пов’язаного з 

корупцією. 

Громадська рада, правління виступили проти підняття тарифів на 

перевезення громадян у маршрутних таксі, підняття ціни на газ. 



Громадська рада під час протистояння між депутатськими 

об’єднаннями міської ради виступила з ініціативою про досягнення 

компромісу між депутатами міської ради, що і було зроблено. За ініціативи 

правління, запрацював міський комітет доступності. Вирішені питання за 

зверненнями громадян с. Гірничого, ЗОШ № 18, вул. В. Пермська, 7., 

налагоджена співпраця з міським головою, його заступниками, 

спеціалізованою інспекцією міськвиконкому, управліннями транспорту, 

охорони здоров’я, відділом кадрів,  відділом внутрішньої політики. 

        Створено комісію за участю представників Громадської ради, депутатів 

міської ради з перевірки та встановлення черговості проведення капітального 

та поточних ремонтів у навчальних закладах міста (голова Лузан Л.М.). 

Представники Громадської ради входять до складу постійно діючих комісій: 

1. По Громадському бюджету. 

2. По розробці Статуту територіальної громади. 

3. Конкурсної та нагородної. 

Беруть участь у роботі постійно діючих комісій: по транспорту, земельній, 

архітектури. 

 

Голова  

Громадської ради при виконавчому комітеті  

м. Кропивницького                                                                                         О.Величко 


