
ПРОТОКОЛ № 4
засідання конкурсної комісії з розгляду пропозицій учасників конкурсу програм

(проєктів, заходів) інститутів громадянського суспільства 
“Дієві ініціативи” на 2021 рік

Дата та час проведення: 03.09.2021, 11.00
Місце: каб. 117 міської ради

Присутні:
О.Колюка (голова комісії), О.Горбенко (заступник голови комісії), А.Шенкевич (секретар
комісії), О.Арутюнян, М.Лузан, В.Лебідь, О.Ганжук — члени комісії.
Запрошені:
І.Поліщук — представник громадської організації  “Молодіжна громадська організація
КОВО”
Відсутні: І.Дуднік, А.Лісота, А.Шершнюк — члени комісії.

П  ОРЯДОК ДЕННИЙ  :  
1. Про затвердження місць нанесення майбутніх муралів, ескізи яких представлені

молодіжною  громадською  організацією  “КОВО”  (переможець  конкурсу  програм
(проєктів, заходів) інститутів громадянського суспільства “Дієві ініціативи” 2021 року).

2. Різне.
Голосування за порядок денний: “за” — 7, “проти” — 0, “утримались” — 0.

І. СЛУХАЛИ:
О.Колюку, секретаря міської  ради,  який зазначив,  що на попередньому засіданні

було  затверджено  10  ескізів  майбутніх  муралів.  Молодіжна  громадська  організація
“КОВО” спільно з авторами ескізів визначилася з місцями їх нанесення. Запропонував
розглянути зазначені місця.
ВИСТУПИЛИ:

1. І.Поліщук,  представник  молодіжної  громадської  організації  “КОВО”,  який
представив локації для реалізації проєкту “КропАрт”:

Ескіз художниці Ольги Ханенко “Поцілунок”, адреса локації: м.Кропивницький,
вул. Соборна,1а, ТРЦ “Копілка”.

Голосування за пропозицію: “за” — 7, “проти” — 0, “утримались” — 0.
Ескіз ГО “Культура” “Пізнання Всесвіту” або “Шлях через життя”, адреса локації:

м.Кропивницький, парк “Козачий острів”, паркан недобудови.
Голосування за пропозицію: “за” — 7, “проти” — 0, “утримались” — 0.
Ескіз  художниці Олександри  Кузнєцової  “Квітучі  риби”,  адреса  локації:

м.Кропивницький,  вул.  Юрія  Коваленка,  6/9,  ЦВПУ  ім.  М.Федоровського.  За
результатами  обговорення  рекомендовано визначитися  з  іншим  місцем  нанесення
малюнку,  оскільки в.о.  директора ЦВПУ ім.  М.Федоровського не надала однозначної
згоди  на  розміщення  зазначеного  малюнку.  Арутюнян  О.С.  запропонувала  місце  на
паркані  біля  Центральноукраїнського  державного  будинку  художньої  та  технічної
творчості  за  адресою:  м.Кропивницький,  вул.  Вокзальна,  14.  Горбенко  О.А.
запропонувала нанести на приміщенні літньої резиденції КропХабу.

Голосування за пропозицію визначитись з місцем розташування малюнку: “за” —
7, “проти” — 0, “утримались” — 0.
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Ескіз  художника  Євгенія  Колпакова  “Вир  думок”,  адреса  локації:
м.Кропивницький, вул.Мєдвєдєва, паркан стадіону ФК “Зірка”.

Голосування за пропозицію: “за” — 7, “проти” — 0, “утримались” — 0.
Ескіз  художниці Анастасії  Худякової  “Відкрий  свої  двері”,  адреса  локації:

м.Кропивницький, вул.Братів Ельворті, паркан біля Арки. За результатами обговорення
рекомендовано визначитися з іншим місцем нанесення малюнку, так як відсутня згода
балансоутримувача.

Голосування за пропозицію: “за” — 7, “проти” — 0, “утримались” — 0.
Ескіз художника Василя Коваля “Козак Мамай”, адреса локації: м.Кропивницький,

вул.Кавалерійська, 17/19, Кіровоградський обласний ТЦК та СП.
Голосування за пропозицію: “за” — 7, “проти” — 0, “утримались” — 0.
Ескіз художника Юрія Дегтяра “Юкубус №6”, адреса локації: М.Кропивницький,

вул.Генерала Жадова, 28а, внутрішнє міжбудинкове подвір’я.
Голосування за пропозицію: “за” — 7, “проти” — 0, “утримались” — 0.
Ескіз художниці Беатріс Чазаро “Древо життя”, адреса локації: м.Кропивницький,

вул.Євгена Тельнова, 8/6, Центр молоді з інвалідністю “Сильні духом”.
Голосування за пропозицію: “за” — 7, “проти” — 0, “утримались” — 0.
Ескіз  художниці  Беатріс  Чазаро  “Літо”,  адреса  локації:  м.Кропивницький,

вул.Євгена Тельнова, 8/6, Центр молоді з інвалідністю “Сильні духом”. За результатами
обговорення рекомендовано  нанести зображення на фасаді приміщення (автором було
запропоновано підсобне приміщення центру).

Голосування за пропозицію: “за” — 7, “проти” — 0, “утримались” — 0.
Ескіз  художника  Євгенія  Малонога  “Квіти  в  волоссі”,  адреса  локації:

м.Кропивницький, вул.Соборна, 1а, ТРЦ “Копілка”.
Голосування за пропозицію: “за” — 7, “проти” — 0, “утримались” — 0.

УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити місця  розташування  майбутніх  муралів,  ескізи  яких  представлені

молодіжною  громадською  організацією  “КОВО”  (переможець  конкурсу  програм
(проєктів, заходів) інститутів громадянського суспільства “Дієві ініціативи” 2021 року),
що додаються.

2. Визначитися  з  іншим  місцем  розташування  двох  малюнків,  а  саме:  ескіз
художниці  Олександри  Кузнєцової  “Квітучі  риби”  та  ескіз  художниці  Анастасії
Худякової “Відкрий свої двері”.

3. Рекомендовано  нанести  ескіз  художниці  Беатріс  Чазаро  “Літо”  на  фасаді
приміщення центру молоді з інвалідністю “Сильні духом”.
* При  прийнятті  рішення  враховані  листи-погодження  власників/балансоутримувачів
споруд.

Голова комісії                                                                                       Олег КОЛЮКА

Заступник голови комісії                                                           Оксана ГОРБЕНКО

Секретар комісії                                                                            Анна ШЕНКЕВИЧ

Член комісії                                                                                  Олена АРУТЮНЯН

Член комісії                                                                                        Олена ГАНЖУК

Член комісії                                                                                          Леонід ЛУЗАН

Член комісії                                                                                        Валерій ЛЕБІДЬ


