
Протокол № 2

Засідання Правління Громадської  ради при виконавчому комітеті Міської
ради міста Кропивницького.

24.04.2018р                                                               м. Кропивницький   

Всього членів Правління -10.
Присутні-9.
Голова – Лузан Л. М.
Секретар – Лапіцька В. М.
Відсутній — Яковенко Д. В.

Порядок денний.

1. Звіт заступника голови Громадської  ради Козуба І.Б., про виконання 
доручення наданого правлінням Громадської  ради.

2. Розгляд пропозиції Махині М.І., з пропозицією про включення до 
плану роботи ГР.

3. Розгляд питання щодо використання приміщення кабінету Громадської
ради .

4. Розгляд пропозицій до плану роботи Громадської  ради на 2018 рік.
5. Різне.

Поступила пропозиція розпочати засідання Правління  Громадської  ради
Проголосували:
«За» – 9 ; 
Рішення прийнято.

Поступила пропозиція затвердити порядок денний
Проголосували:
«За» – 9 ; 
Рішення прийнято.

1. Виступив Козуб І.Б., який звітував про виконання доручення Правління ГР, 
та запропонував надалі контролювати питання громадянина  Воронцова 
Руслана, за його зверненням.
Вирішили: надалі контролювати питання громадянина  Воронцова Руслана, 
за його зверненням.
Проголосували:
«За» – 9 ; 
Рішення прийнято.

2. Виступив: Махиня М.І., з пропозицією щодо включення до плану роботи ГР 
на 2018 рік питань:



запропонувати міському голові 1)  визначити з кола своїх заступників 
відповідальних осіб за організаційні заходи з організації дієвих 
підрозділів (офіс, департамент, відділ або інше), яким безпосередньо 
делегувати повноваження по розробці та запровадженню 
короткострокових та середньострокових програм широкого 
інвестиційного напрямку розвитку територій.  2) Визначити головні 
особливості, переваги та стимулювання регіональної, територіальної 
інвестиційної політики та широко рекламувати через соціальну 
рекламу, ЗМІ. 

Виступив: Лузан Л. М., який запропонував надати доручення голові 
комісії Барабулі М.І підготовити письмове звернення . стосовно пропозицій 
Махині щодо плану роботи ГР на 2018 рік та звернення до міського голови.
Вирішили:  надати доручення голові комісії Барабулі М.І підготувати 
письмове звернення міському голові по питанням піднятим Махинею М. І..
Проголосували:
«За» – 9 ; 
Рішення прийнято.

3. Виступили:
1. Лузан Л. М., з пропозицією про розгляд використання кабінету 

Громадської  ради  № 135 іншими громадськими організаціями, та 
повідомив про використання заступником голови ГР кабінету не за 
призначенням;

2. Багно Л. О. який  зазначив про недопутимість використання кабінету 
ГР не за призначенням.

3. Тарасов О.М.,  запропонував надавати у використання приміщення 
Громадської  ради тільки за дозволом ГР в установлений час.
Вирішили: надавати у використання приміщення  кабінету Громадської  ради
за дозволом ГР в установлений час.
Проголосували:
«За» – 9 ; 
Рішення прийнято.

4. Виступили:
1. Колєва, з планом роботи комісії Громадської ради з питань охорони 

здоров'я та соціальної політики на 2018-2020 роки.

Вирішили: взяти до уваги пропозиції комісії ГР з питань охорони здоров'я та 
соціальної політики.
Проголосували:
«За» – 9 ; 
Рішення прийнято.



2. Тарасов О.М., з пропозицією комісії Громадської ради з питань 
промисловості, транспорту, зв'язку, торгівлі, сфери послуг щодо плану 
роботи комісії та визначити основні напрямки роботи комісії по таких 
питаннях:
- Монетизація перевезення пільгових категорій населення.
- Зустріч за участю представників виконавчої влади міста, 

перевізників.
- Дотримання інтервалу руху перевізниками у вечірні часи.
- Внесення змін в паспорти автобусних маршрутів.
- Моніторинг питання підписання договору оренди землі під 

сміттєпереробний завод по вулиці Аджамській та його подальшого 
будівництва.

Вирішили: взяти до уваги при формуванні плану роботи ГР на 2018 рік 
пропозиції комісії ГР з питань промисловості, транспорту, зв'язку, торгівлі, 
сфери послуг, захисту справ споживачів 
Проголосували:
«За» – 9 ; 
Рішення прийнято.

5. Виступили:

Лузан Л. М. про призначення засідання Правління ГР на 3 травня 2018 р..

Вирішили: призначити засідання Правління ГР на 3 травня 2018 р..  

Проголосували:
«За» – 9 ; 
Рішення прийнято.

Надійшла пропозиція засідання правління закрити.
Проголосували:
«За» – 9.
Рішення прийнято.

Голова 
Громадської  ради                                                                    Лузан Л. М. 

Секретар  
Громадської  ради                                                                   Лапіцька В. М.


