
Протокол № 4

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

15.05.2018р                                                               м. Кропивницький.  
                        

Всього членів Правління -10.
Присутні-6.
Відсутні — 4: Сінченко  О. М., Барабуля М. І., Тарасов О. М., Колєва Г. М.
Голова – Лузан Л. М.
Секретар – Лапіцька В. М.

Порядок денний.

1.  Розгляд звернення представників ОСББ по вул. Івана Похитонова, 14 а.

2.  Про розгляд звернення представників нацменшин.

3.   Про  кандидатуру  громадянина  Сорока  С.  К.  на  звання  Почесного
громадянина міста (посмертно).

4. Обговорення пропозиції комісії Громадської ради з питань промисловості,
транспорту, зв'язку, торгівлі, сфери послуг щодо проекту рішення № 253, про
підвищення вартості проїзду в громадському транспорті.

5.  Затвердження проекту плану роботи Громадської ради на 2018 рік.

6.  Розгляд питання щодо звернення першого заступника голови Громадської
ради,  самовільно,  без  погодження  з  Правлінням,  та  без  наданих  йому
повноважень, до міського голови.

7.   Про  події  в  13  школі  5  травня  2018  р.,  та  направлення  звернення  до
міського голови , правоохоронних органів та в прокуратуру.

8.  Про включення до складу виконкому представника ГР.

9.  Різне.

Надійшла  пропозиція розпочати засідання Правління  Громадської  ради
Проголосували:



«За» – 6 ; 
Рішення прийнято.

Надійшла  пропозиція затвердити порядок денний
Проголосували:
«За» – 6 ; 
Рішення прийнято.

1. Слухали: Лузан Л. М. про звернення представників ОСББ, будинку по вул.
Івана  Похитонова  14а,  з  проблемою  передачі  будинку  місту,  подвійну
держреєстрацію одного й того ж будинку з різним статусом. Повідомив, що
стосовно  визначення  статусу  будинку  потрібно  судове  рішення,  яке  б
скасувало одну із реєстрацій в держреєстрі, з відповідними наслідками.
Виступили: Колос  Л.  М. про  те  що  Фонд  Держмайна  області  не  хоче
передавати  житловий  будинок   по  вул.  Івана  Похетонова  14а,  в  якому
створено  та  належним чином зареєстровано  ОСББ,  місту.  Повідомила  про
особисту зацікавленість голови обласного фонду держмайна, так як голова
обласного фонду держмайна має намір використати ситуацію  в особистих
інтересах, з метою отримання матеріальної вигоди.
Харламова  Л.  В. про  те  що  статус  житлового  будинку  по  вул.  Івана
Похитонова 14а, присвоєно з порушенням норм закону. 

Козуб  І. Б.    про  необхідність підтримки ОСББ  по вул. Івана Похитонова
14а, та надати допомогу в межах повноважень ГР.

Вирішили:    надати доручення Лузан Л. М., Багно Л. О. та Барабулі М. І.
взяти на контроль це питання та доповідати Правлінню по мірі вирішення
питання. 

Голосували: за — 6.

Рішення прийнято.

2.  Слухали:  Лузан  Л.  М.      про  те  що  в  ГР  звернулись  представники
нацменшин  у  зв’язку  з  чим  3.05.18  р.  рішенням  Правління  було  надано
доручення заступнику голови ГР Яковенко Д. В.   Вивчити це питання разом з
заявниками.

Виступили: Яковенко Д. В. Про підтримку проекту “Табір толерантності”.
Вирішили:  заступнику голови ГР Яковенку Д.  В. Разом з представниками
заявників доопрацювати питання і заслухати на слідуючому засіданні.



Голосували: за — 6.

Рішення прийнято.

3.  Слухали: Лузан  Л.  М.  про  кандидатуру  громадянина  Сорока  С.  К.  на
звання Почесного громадянина міста.

Виступили:  Козуб І.  Б. який повідомив про нелегкий шлях боротьби пана
Сороки С. К. за волю та незалежність України, та запропонував підтримати
кандидатуру  громадянина  Сорока  С.  К.  на  звання  Почесного  громадянина
міста.  
Харламова Л. В. Про те що вона не знає Сороки та що це політичні ігри, і
голосувати вона за це не буде. 

Яковенко Д. В.   про героїчне минуле Сороки С. К., про те що пан Сорока С.
К. був мужньою та цілеспрямованою людиною, в боротьбі за незалежність
України, справжнім патріотом, а тому достоїн звання Почесного громадянина
міста.  

Вирішили:  підтримати  подання  Міського  Товариства  ПВіР  кандидатуру
Сороки С. К. на звання Почесного громадянина міста (посмертно).

Голосували: за — 5, проти — 0, утримались — 1 (Харламова Л. В.).

Рішення прийнято.

4. Виступили: Махиня М. І. з пропозицією комісії Громадської ради з питань
промисловості,  транспорту,  зв'язку,  торгівлі,  сфери  послуг  щодо  проекту
рішення № 253, про підвищення вартості проїзду в громадському транспорті.

Вирішили: надати доручення Тарасову О. М. підготувати звернення, а голові
ГР направити це звернення міському голові.

Голосували: за — 6.

Рішення прийнято.

5. Слухали: Лузан Л. М. про проект плану роботи, з врахуванням пропозицій
членів ГР, на 2018 р. .

Вирішили:  затвердити  проект  плану  роботи,  з  врахуванням  пропозицій
членів ГР, на 2018 р. .

Голосували: за — 6.

Рішення прийнято.



6.  Слухали: Лузан  Л.  М.  про  звернення  першого  заступника  голови
Громадської  ради  Яковенка  Д.  В.,  який  самовільно,  без  погодження  з
Правлінням, та без наданих йому повноважень, звернувся до міського голови
від імені ГР з пропозиціями .

Вирішили:  зробити  зауваження   першому  заступнику  голови  Громадської
ради  Яковенко  Д.  В.,  за  самовільне,  без  погодження з  Правлінням,  та  без
наданих  йому  повноважень,  звернення  до  міського  голови  від  імені  ГР  з
пропозиціями .

Голосували: за — 4, проти — 0, не голосували — 2.

Рішення прийнято.

7.  Слухали: Лузан  Л.  М.  про  події  в  13  школі  5  травня  2018  р.,  та
направлення  звернення  до  міського  голови  ,  правоохоронних  органів  та  в
прокуратуру.

Виступили:  Козуб  І.  Б. який  запропонував  направити  міському  голові,  в
прокуратуру  та  в  правоохоронні  органи звернення  стосовно  правомірності
використання  приміщень  школи  в  робочий  час  для  пропаганди
антиукраїнських  настроїв  депутатом  С.  Ларіним,  та  про  встановлення  та
притягнення до відповідальності особи, який облив зеленкою літніх людей,
які знаходились в залі. 

Харламова Л.  В.  яка висловила думку про те  що це питання політичне і
Правліня ГР не має права приймати рішення з цього питання, і вона не буде
голосувати за це.

Яковенко Д. В. про те що депутат С.Ларін влаштував сепаратистський шабаш
в  приміщенні  13  школи,  та  за  підтримки  влади  провів  зустріч
антиукраїнського характеру.
Вирішили:  направити  міському  голові,  в  прокуратуру  та  в  правоохоронні
органи звернення стосовно правомірності використання приміщень 13 школи
в робочий час для пропаганди антиукраїнських настроїв та ідей депутатом С.
Ларіним,  та  про  встановлення  та  притягнення  до  відповідальності  особи,
який облив зеленкою літніх людей, які знаходились в залі. 

Голосували: за — 5, проти — 1 (Харламова Л. В.).

Рішення прийнято.

8. Слухали: Лузан Л. М. про



пропозицію  членів  ГР  звернутись  до  міського  голови  про  включення  до
складу виконкому представника ГР, для більш реального впливу на ситуацію
в місті.

Виступили:  Козуб  І.  Б. ,  який  запропонував  свою  кандидатуру  в  члени
виконкому.

Вирішили:  подати кандидатуру Козуб  І.  Б.,  від ГР в члени  виконавчого
комітету Міської ради міста Кропивницького.

Голосували: за — 6.

Рішення прийнято.

9. Слухали:  представника художнього колективу “Горлиця” про допомогу в
організації поїздки в м. Житомир.

Вирішили:  представнику художнього колективу “Горлиця” надати письмове
звернення, з описом проблеми, та після цього звернутись до міського голови
про підтримку художнього колективу “Горлиця”.

Голосували: за — 6.

Рішення прийнято.

Надійшла  пропозиція  закрити засідання Правління  Громадської  ради.
Голосували: за — 6.

Рішення прийнято.

      Голова 
      Громадської  ради                                                                    Лузан Л. М. 

      Секретар  
      Громадської  ради                                                                   Лапіцька В. М.


