
Протокол № 3

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

03.05.2018р                                                              м. Кропивницький.  

                   

Всього членів Правління -10.
Присутні-8.
Відсутні: Сінченко О. М., Колєва Г. М.
Голова – Лузан Л. М.
Секретар – Лапіцька В. М..

Порядок денний.

1. Розгляд звернення Громадської  організації «Десяте квітня».
2. Розгляд звернення обласного культурного центру «Розвиток».
3. Розгляд звернення Михайлової Л.В., з приводу автономного опалення.
4. Погодження кандидатур до складу комісії для проведення конкурсного 

відбору на заняття посади керівника комунального закладу 
«Кіровоградська міська лікарня швидкої допомоги». 

5. Розгляд пропозиції по плану роботи  Громадської  ради на 2018 рік.
6. Участь в урочистих заходах присвячених Дню пам’яті та примирення і 

73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
7. Про повернення в комунальну власність підприємств ДП «Кіровоград 

тепло», ОКВП «Дніпро-Кіровоград».
8. Про звернення до міського голови щодо зустрічі членів Правління з 

міським головою  з приводу  забезпечення участі громади міста в 
управлінні справами органів місцевого самоврядування здійснення  
громадського контролю за діяльністю виконавчих органів, 
налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, врахування 
громадської думки під час формування та реалізації державної 
політики та вирішення питань місцевого значення.

9. Різне .



Надійшла  пропозиція розпочати засідання Правління Громадської  ради.
Проголосували:
«За» – 8 ; 
Рішення прийнято.

Надійшла  пропозиція затвердити порядок денний.
Проголосували:
«За» – 8 ; 
Рішення прийнято.

1. Виступив: Володимир Кудря, громадська організація «Десяте квітня» зі 
зверненням за підтримкою по житловій проблемі внутрішньо переміщених 
осіб, а саме: придбання житла за програмою на вторинному ринку на основі 
обласних програм та ініціювати роботу групи за підтримки Громадської 
ради. 
Виступила: Макада Ганна, організація «Об’єднання переселенців 2014», з 
проханням підтримати програму для всіх громадян Кропивницького через 
місцеву владу «Держ молодь житло» розглянути програму п.3.3.  (Харківську
програму) та розширити його перелік питань. 
Виступив: Лузан Л. М., який запропонував надати доручення заступникам 
голови ГР Барабулі М.І. та Багно Л. О. розібратися за зверненням 
Громадської організації, а саме розглянути програми взявши за основу  
програми інших міст та до кінця місяця надати відповідь.
Вирішили: надати доручення заступникам голови ГР Барабулі М.І. та Багно 
Л. О.  розібратися за зверненням Громадської організації та до кінця місяця 
надати відповідь.
Проголосували:
«За» – 8 ; 
Рішення прийнято.

2. Виступив: Яковенко Д.В., який запропонував поспілкуватися з Осадчим з 
приводу звернення обласного культурного центру «Розвиток».
Вирішили: надати доручення Яковенко Д.В., вивчити питання з приводу 
звернення обласного культурного центру «Розвиток», та доповісти 15 травня 
на засіданні Правління.
Проголосували:
«За» – 8 ; 
Рішення прийнято.



3. Слухали: Михайлову Людмилу Вікторівну, з заявою про допомогу у 
вирішенні питання автономного опалення яка надала документи та рішення 
суду «Про оскарження дозволів». 
Виступив: Лузан Л. М., який запропонував  надати доручення заступникам 
голови ГР Багно Л.О., Тарасову О.М. та Барабулі М. І., вивчити це питання. 
Вирішили:  надати доручення заступникам голови ГР Багно Л.О., Тарасову 
О.М. та Барабулі М. І. і доповісти з цього питання 15 травня 2018 року на 
засіданні Правління. 
Проголосували:
«За» – 7, «проти» – 1, «утримались» – 0; 
Рішення прийнято.

4. Виступили:
1. Лузан Л. М. про звернення Управління охорони здоров’я Міської ради міста 

Кропивницького, про погодження кандидатур до складу комісії для 
проведення конкурсного відбору на заняття посади керівника комунального 
закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої допомоги» . 

Повідомив про кандидатуру Бочарова-Туз Володимира 
Володимировича, від ГО “Асоціація Політичних Наук”.

2. Багно Л. О.,  запропонував  кандидатура голови ГР Лузан Л. М. до складу 
комісії для проведення конкурсного відбору на заняття посади керівника 
комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої допомоги».

 Вирішили:  погодити  кандидатуру  Бочарова-Туз  Володимира
Володимировича, від ГО “Асоціація Політичних Наук” та кандидатуру
Лузан Леоніда Миколайовича, від Громадської ради при виконавчому
комітеті  Міської  ради  міста  Кропивницького   до  складу  комісії  для
проведення  конкурсного  відбору  на  заняття  посади  керівника
комунального  закладу  «Кіровоградська  міська  лікарня  швидкої
допомоги» . 

Проголосували:
«За» – 8 ; 
Рішення прийнято.

5. Виступили:
1. Барабуля М.І., з пропозицією Комісії ГР  з питань етики, регламенту, 

відзначення нагородами , забезпечення законності, релігії, засобів 
масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій
та економічної діяльності по плану роботи Громадської ради на 
2018рік.



Вирішили: врахувати пропозицію  Комісії ГР  з питань етики, регламенту, 
відзначення нагородами , забезпечення законності, релігії, засобів масової 
інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 
економічної діяльності при формуванні плану роботи Громадської ради .
Проголосували:
«За» – 8 ; 
Рішення прийнято.

2. Яковенко Д.В., з пропозицією по плану роботи Громадської ради на 
2018рік.

Вирішили: взяти до уваги пропозицію Яковенко Д. В. при формуванню плану
роботи Громадської ради .

Проголосували:
«За» – 8; 
Рішення прийнято.

6. Виступив: 

Лузан Л. М., про Програму основних урочистих заходів із відзначення у місті
Кропивницькому Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні.

Вирішили: взяти участь у заходах.

Проголосували:
«За» – 8 ; 
Рішення прийнято.

 7. Виступив: 

Лузан Л. М., з пропозицією вжити заходи щодо повернення в комунальну 
власність підприємства: ДП «Кіровоградтепло», ОКВП «Дніпро-Кіровоград».

Вирішили:  надати доручення Яковенко Д.В. та Багно Л.О., підготувати дане 
питання на засідання Правління на 15.05.2018 .

Проголосували:
«За» – 7, «проти» – 1, «утримались» – 0; 
Рішення прийнято.

8. Виступив: 

Лузан Л. М., який запропонував звернутись до міського голови щодо зустрічі
членів Правління з міським головою з приводу  участі громади міста в 
управлінні справами органів місцевого самоврядування. 



Вирішили:   підготувати та направити звернення до міського голови щодо 
зустрічі членів Правління з міським головою  з приводу  забезпечення участі 
громади міста в управлінні справами органів місцевого самоврядування 
здійснення  громадського контролю за діяльністю виконавчих органів, 
налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської
думки під час формування та реалізації державної політики та вирішення 
питань місцевого значення. .

Проголосували:
«За» – 7, «проти» – 1, «утримались» – 0; 
Рішення прийнято.

9. Виступив: 

Тарасов О.М., з пропозицією звернутись до міського голови з приводу 
проблеми перевезення пенсіонерів у разі  монетизації пільг.

Вирішили:  надати доручення Тарасову О. М. підготуавти текст  звернення до
міського голови з приводу монетизації та  голові Громадської ради направити
звернення міському голові згідно тексту .

Проголосували:
«За» – 8 ; 
Рішення прийнято.

Надійшла пропозиція засідання правління закрити.
Проголосували:
«За» – 8.

Голова 
громадської  ради                                                                   Л. М. Лузан

Секретар  
громадської  ради                                                               В. М. Лапіцька


