
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Громадської ради  

при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького 

 

   26 жовтня 2018 року                                   м. Кропивницький 

                                                                         вул. Велика Перспективна, 41, к. 426 

 

Присутні:  36 членів Громадської ради, секретар Міської ради                                 

м. Кропивницького Табалов А. О., депутат Міської ради міста Кропивницького 

Краснокутський О. В., начальник управління містобудування та архітектури 

Мездрін В. М., громадські активісти, представники ЗМІ. 

 

Відсутні: 26 членів Громадської ради  

 

Голова зборів: Лузан Л. М. 

Секретар зборів: Лапіцька В. М. 

   

Голова зборів Лузан Л. М. запропонував розпочати засідання Громадської ради 

при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького. 

Голосували: “за” —  36. 

Рішення прийнято. 

 

Запропоновано обрати лічильну комісію у кількості 3 осіб. 

Голосували: “за” —  36 ; 

Рішення прийнято. 

 

Запропоновано обрати лічильну комісію у такому складі: 

Середа В., Головко О., Вельгун Н.  

Голосували: “за” —  31; “проти — 0; “утримались” — 0; не голосували — 2. 

За результатами голосування до складу лічильної комісії обрано: 

Вельгун Н.  Середу В. , Головка О.  

 

Запропоновано затвердити регламент роботи  засідання Громадської ради при 

Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького: доповідь —              

7 хвилин; виступи — 3 хвилини; репліки — 1 хвилина. 

Голосували: “за” — 33 ; “проти” — 0, “утримались” — 0; не голосували — 3.  

Рішення прийнято. 

 

Порядок денний 

 

1. Інформація щодо ситуації з розміщенням МАФів в місті Кропивницькому. 

2. Обговорення ситуації щодо підвищення тарифів на водопостачання та 

водовідведення ОКВП “Дніпро-Кіровоград”. 
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3. Про внесення змін до Положення про  Громадську  раду при Виконавчому 

комітеті Міської ради міста Кропивницького та до Регламенту Громадської  ради 

при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького. 

4. Різне. 

 

Голосували: “за” —  24; “проти — 5; “утримались” — 0; 

 

І. Слухали:  

1. Харламову Л.В. про проведену роботу ГР щодо впорядкування 

розміщення МАФів на території м. Кропивницького. Звернула увагу, що 

пропозиції міському голові повинен був направити голова ГР. 

2. Мездріна В.М. Повідомив,  що видача документів на розміщення 

тимчасових споруд призупинена до розроблення комплексної схеми. 

Проводиться робота щодо виявлення незаконно встановлених споруд. Зауважив, 

що розробляється мапа міста з парками і скверами. Її наявність унеможливить 

забудову у цих місцях. 

Виступили:  

1. Махиня М. І. щодо необхідності будівництва сміттєпереробного заводу.  

2. Гончаров В. З.   Подякував Мездріну В.М. за допомогу у вирішенні 

питань, з якими звертався комітет. Звернувся з проханням перевірити законність 

побудови магазину за адресою: вул. Прирічна, 47, зауважив, що він заважає 

розвертатися великогабаритному громадському транспорту.  

3. Шубіна Л. В. про необхідність проведення роботи щодо збереження 

зелених насаджень.  Вказала на масове знищення дерев в місті. Наголосила на 

необхідності контролю за знесенням та посадкою  зелених насаджень.  

4. Харламова Л.В. щодо необхідності  розробки генерального плану. 

5. Яковенко Д.В. запропонував розривати договори оренди з порушниками. 

6. Величко О.Г. щодо законності встановлення магазину “Ятрань” біля 

магазину “Мелодія” . 

7. Орєшков Г. М. із зауваженнями до роботи комісії ГР з питань архітектури. 

Звернув увагу, що всі питання повинні розглядатися на зборах ГР. Вважає 

розгляд їх на правлінні порушенням Положення. 

8. Шубіна Л.В., Величко О.Г. із зауваженнями щодо проведення засідань 

правління, роботи ГР. 

9. Шубіна Л.В. запропонувала текст звернення опублікувати на офіційному 

веб-сайті міської ради, уточнити вхідний номер документа в канцелярії.  

Ухвалили: інформацію голови комісії з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Харламової Л. В.  взяти за основу. 

 Голосували: “за” – 31; не голосували — 5. 

Рішення прийнято. 

 

ІІ. Слухали: Гречуху М. В. про підвищення тарифів на водопостачання та 

водовідведення ОКВП “Дніпро-Кіровоград”, участь членів ГР у прес-
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конференції із зазначеного питання. Зазначив, що активісти виступили проти 

підвищення тарифу, вважають  необхідним ініціювати перевірку фінансової 

діяльності водопостачального підприємства та відсторонення його дирекції. 

Зауважив, що підприємство з 1 січня має намір підвищити тариф на воду до         

35 грн за 1 куб м. Кілька років тому підприємством було взято кредитні кошти в 

Європейського банку в розмірі 42 млн грн. Тоді зазначалося, що буде проведено 

модернізацію підприємства й зменшено обсяг використання електроенергії. Тим 

самим зменшиться втрата води й ціна на воду буде стабільною. Нагадав, що на 

регулювання ціни впливає обласна рада. До неї підготовлено звернення з 

вимогою, щоб оплата за воду була економічно виваженою. 

Виступили: Яковенко Д.В., Шубіна Л.В., Орєшков Г.М., Величко О.Г., 

Головко О.М. 

Ухвалили: підготувати звернення до НАБУ, НКРЕ, обласної ради щодо 

перевірки діяльності ОКВП “Дніпро-Кіровоград”, законності підвищення тарифу 

на водопостачання та водовідведення у м. Кропивницькому. 

Голосували: “за” — 32, не голосували — 4. 

Рішення прийнято. 

 

ІІІ. Слухали: Барабулю М.І., голову постійної комісії з питань діяльності 

ради, депутатської етики, Регламенту Громадської ради, відзначення 

нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, 

регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної 

діяльності, з пропозиціями змін до Положення та Регламенту Громадської ради. 

Зазначені зміни розглядалися на засіданні правління Громадської ради і були 

ним погоджені. 

Виступили: Тарасов О.М., Махиня М.І., Орєшков Г.М., Козуб І.Б.  

Ухвалили:  

1. Внести зміни до Положення про Громадську раду при Виконавчому 

комітеті Міської ради міста Кропивницького, а саме: 

1.1. Доповнити розділ VII Загальні положення пунктом 7.16, який 

викласти у такій редакції: “У разі відсутності члена ГР на засіданні постійної комісії 

ГР,  до якої він входить, без поважних причин більше двох разів за поданням голови 

профільної комісії приймається рішення правління ГР щодо подальшого членства у 

складі комісії зазначеної особи. Розгляд питання відбувається з обов’язковим 

запрошенням на засідання члена ГР щодо якого приймається рішення”.  

1.2. У всіх розділах замінити словосполучення “засідання Громадської 

ради”  на “збори Громадської ради”. 

2. Внести зміни до Регламенту Громадської ради, а саме: 

2.1. Назву документа викласти у такій редакції: “Регламент Громадської 

ради при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького”. 

2.2. У всіх розділах замінити словосполучення “засідання Громадської 

ради”  на “збори Громадської ради”. 

2.3. Доповнити розділ III Порядок підготовки та проведення зборів 

Громадської ради пунктом 5, який викласти у такій редакції: “Позачергові збори 
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Громадської ради скликаються головою Громадської ради, або з ініціативи не менше 

третини від загального складу членів Громадської ради, які мотивують скликання 

позачергових зборів та подають письмове звернення на ім’я голови ГР”. 

2.4. Доповнити розділ III Порядок підготовки та проведення зборів 

Громадської ради пунктом 29, який викласти у такій редакції: “Рішення є 

правомочним, якщо за нього проголосувало не менше 50% + 1 голос членів від 

загальної кількості присутніх на зборах”. 

 

 

Голова зборів                                                                                                    Л.ЛУЗАН 

 

Секретар                                                                                                      В.ЛАПІЦЬКА                                                                                           
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