
ПРОТОКОЛ №7

3борів Громадської ради при виконавчому комітеті 

Кіровоградської міської ради

21 липня 2017 року

14:00

м. Кропивницький, вул. В.Перспективна,

41, приміщення міської ради, кім.426

В Громадську раду входить 58 представників громадських організацій.
Пройшли реестрацію на 14:1Огод. 37 членів, кворум для проведення зборів є.
Пропоную припинити реєстрацію членів громадської ради та розпочати збори
громадської ради.
Голосували: За - 37, Проти - 0, Утрималися - 0.

Величко О.Г., пропонує обрати лічильну комісію у складі 3 осіб.
3апропоновані кандидатури: Авдеев Д., Чернійчук В., Погоня Л.
Голосували списком: За - 37, Проти - О, Утрималися - О.

Лічильна комісія займає свої місця. Лічильній комісії потрібно обрати голову та
секретаря, про що довести зборам ГР. Голова лічильної комісії Авдєєв Д., секретар
Чернійчук В.

Голова Громадської ради запропонував установити регламент зборів, 
доповідачам до 10 хв., виступаючим до З хв.
Голосували: За - 37, Проти - О, Утрималися - О.

Порядок денний
1. Про факт побиття та затримання 3 порушенням прав людини, честі, гідності
громадян правоохоронними органами 27.06.2017 року на території міста 
Кропивницький.

2. Про розробку плану дій місцевої влади на випадок техногенних катастроф та 
надзвичайних ситуацій, які призводять до відключення води, газу та світла.

.
3. Про виключення 3 членів Громадської ради осіб, які без поважних

     причин пропустили більше 2-х загальних зборів ГР поспіль.

4. Інше.

Пропозиція: затвердити порядок денний. Голосували:
За - 37, Проти - 0, Утрималися - 0.

По першому питанню порядку денного виступив Величко О., який поінформував 
про факт побиття та затримання 3 порушенням прав людини,
честі, гідності громадян правоохоронними органами 27.06.2017 року на 
території міста Кропивницький.
В обговоренні даного питання прийняли участь: Тарасов О., Запорожан С., 
Махиня М., Орешков Г.



Вирішили: створити робочу трупу по факту побиття та затримання з порушенням 
прав людини, честі, гідності громадян правоохоронними органами 27.06.2017 року 
на території міста Кропивницький. До складу влючити Кудрю В., Погасія І., 
Лузана Л., Шаповал Н., Ємець О. Звернутися ГР до міського голови з проханням 
заслухати на наступній сесії КМР представників правоохоронних органів щодо даної 
ситуації, яка відбулася 27.06.2017 року на території міста Кропивницький.
Голосували: За - 37, Проти - 0, Утрималися - 0. 
Рішення прийнято.

По другому питанню порядку денного виступив Величко О., поінформував про 
розробку плану дій місцевої влади на випадок техногенних катастроф та 
надзвичайних ситуацій, які призводять до відключення води, газу та свIтла.
В обговоренні даного питання прийняли участь: Тарасов О., Шаповал Н., Махиня 
М., Лузан Л., Величко О.

Вирішили: Звернутися до міського голови з проханням отримати План дій 

місцевої влади на випадок техногенних катастроф та надзвичайних ситуацій, які 
призводять до вIдключення води, газу та світла.

Голосували: За - 37, Проти - 0, Утрималися - 0. 
Рішення прийнято.

По третьому питанні порядку денного виступив Величко О., поінформував про 

виключення з членів громадської ради осіб, які без поважних причин 

пропустили більше 2-х загальних зборів ГР поспіль: Вельгун Н., Лінцову В., 

Терлецьку О., Казарян М., Бондареву А., Марцифей О., Ланецького Я.

В обговоренні даного питання прийняли участь: Тарасов О., Шаповал Н., 

Лузан Л., Величко О., Ткаченко Т.

Вирішили: Доручити Тарасову О., особисто поспілкуватися 3

запропонованими членами ГР на виключення  та доповісти голові ГР про 

причини їх відсутності на зборах ГР.
Голосували: За - 37, Проти - 0, Утрималися — 0. 

Рішення прийнято.

Надійшла  пропозиція збори Громадської ради закрити. 
Голосували списком: За — 37, Проти — 0, Утрималися - О. 
РIшення прийнято.

Голова Громадської ради О. Величко

Сскретар Громадської ради А. Суліма


