
Протокол № 10

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

3.07.2018р                                                              м. Кропивницький.   
                  
Всього членів Правління -10.
Присутні -  6 членів Правління  (Лузан Л. М.,  Багно Л. О.,  Тарасов О. М., 
Козуб І. Б.,  Лапіцька В. М.,  Барабуля М. І.).
Відсутні: Яковенко Д. В., Сінченко О. М., Колєва Г, Харламова Л. В..
Присутні члени Громадської ради: Кернасюк С. В., Махиня М. І., Ликов Д. М., 
Орєшков Г. М..
Голова – Лузан Л. М.
Секретар – Лапіцька В. М..

Порядок денний.

1. Визначення дати засідання  Громадської  ради при виконавчому комітеті
Міської  ради  міста  Кропивницького,  та  порядку  денного  засідання
Громадської   ради  при  виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста
Кропивницького.

2. Про  розгляд  звернень  Громадської   ради  при  виконавчому  комітеті
Міської ради міста Кропивницького.

3. Різне.

Надійшла  пропозиція розпочати засідання Правління Громадської  ради при
виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького. 
Голосували:
«За» – 6 ; 
Рішення прийнято.

Надійшла  пропозиція  затвердити  порядок  денний   засідання  Правління
Громадської   ради  при  виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста
Кропивницького
Голосували:
«За» – 6 ; 
Рішення прийнято.
 1.   Слухали Лузан Л. М. про визначення дати та часу засідання  Громадської
ради  при  виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста  Кропивницького.  Який
запропонував  призначити  чергове  засідання   Громадської   ради  при



виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького на 12 липня 2018 р.
На 14.00 годину.
Голосували:
«За» – 6 ; 
Рішення прийнято.

Слухали Лузан Л. М. який запропонував слідуючий порядок денний на чергове
засідання,  12 липня 2018 року, Громадської  ради при виконавчому комітеті
Міської ради міста Кропивницького: 
1.  Інформація  про  діяльність   Громадської   ради  при  виконавчому  комітеті
Міської ради міста Кропивницького.
2. Затвердження плану роботи  Громадської  ради при виконавчому комітеті
Міської ради міста Кропивницького на 2018 рік.
3. Збереження зелених насаджень в м. Кропивницькому та розміщення мафів та
інших об’єктів інфраструктури в м. Кропивницькому.
4.  Розгляд  питання  по  підвищенню  тарифів  на  водопостачання  та
водовідведення  монополістом  у  сфері  надання  відповідних  послуг  ОКВП
“Дніпро-Кіровоград”.
5. Організація сприяння діяльності ОСББ в м. Кропивницькому.
6.  Інформація  голів  комісій   Громадської   ради  при  виконавчому  комітеті
Міської ради міста Кропивницького про діяльність комісій  Громадської  ради
при виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького.
7. Різне.

Виступив Тарасов О. М. з пропозицією не вносити в порядок денний питання
про підвищення тарифів на водопостачання так як питання не підготовлене.

Виступив Козуб І. Б., який підтримав пропозицію Тарасова О. М. .

Виступив  Орєшков  Г.  М.  про  необхідність  розгляду  даного  питання  на
засіданні   Громадської   ради  при  виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста
Кропивницького.

Лузан  Л.  М.  поставив  на  голосування   про  включення  в  порядок  денний
питання  по  підвищенню  тарифів  на  водопостачання  та  водовідведення
монополістом у сфері надання відповідних послуг ОКВП “Дніпро-Кіровоград”.
Голосували:
«За» – 2 (Лузан Л. М., Лапіцька В. М.) ; 
«Проти» - 3.
«Утримався» - 1. 
Рішення не прийнято. 



Слухали Лузан Л. М. який запропонував слідуючий порядок денний на чергове
засідання,  12 липня 2018 року, Громадської  ради при виконавчому комітеті
Міської  ради  міста  Кропивницького,  з  врахуванням  голосування  по
запропонованому порядку денному, пункт 4: 
1.  Інформація  про  діяльність   Громадської   ради  при  виконавчому  комітеті
Міської ради міста Кропивницького.
2. Затвердження плану роботи  Громадської  ради при виконавчому комітеті
Міської ради міста Кропивницького на 2018 рік.
3. Збереження зелених насаджень в м. Кропивницькому та розміщення мафів та
інших об’єктів інфраструктури в м. Кропивницькому.
4. Організація сприяння діяльності ОСББ в м. Кропивницькому.
5.  Інформація  голів  комісій   Громадської   ради  при  виконавчому  комітеті
Міської ради міста Кропивницького про діяльність комісій  Громадської  ради
при виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького.
6. Різне.
Голосували:
«За» – 6 ; 
Рішення прийнято.

2.  Слухали  інформацію  Лузан  Л.  М.  про  відповіді  Громадській   раді  по
направленим зверненням.
Інформацію взято до уваги.
Голосували:
«За» – 6 ; 
Рішення прийнято.

3. Виступив Багно Л. О. про те, що директор 11 школи активно збирає кошти на
ремонт школи, але, як з’ясувалось, виділено 1 млн.грн., за які встановлено аж
троє дверей.
Запропоновано надати доручення заступнику голови Громадської ради Козубу
І. Б. вивчити дане питання, та за необхідності підготувати відповідне звернення
до міської влади.
Голосували:
«За» – 6 ; 
Рішення прийнято.

Слухали Завражного Д. В. про результати поїздки в Литву., який повідомив що
слідуючим єтапом зустрічі буде обговорення з представниками громадськості
Литви та представників влади Литви про співпрацю з Громадської  ради при
виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького та владою міста.
Запропоновано виступ Завражного Д. В. взято до уваги.
Голосували:



«За» – 6 ; 
Рішення прийнято.

Виступив  Тарасов  О.  М.   про  необхідність  зустрічі  з  заступником  міського
голови Грабенком О. В. щодо питань Лісопаркової та підприємства з переробки
шкідливих відходів.
Виступив Ликов Д. М. про проблему з земельною ділянкою біля громадської
організації.
Виступив  Тарасов  О.  М.  який  запропонував  Ликову  Д.  М.  підготувати
звернення в Громадську раду, з відповідними додатками.
Виступив Козуб І. Б., який підтримав пропозицію Тарасова О. М.
Ликову Д.  М. запропоновано підготувати відповідні  документи для розгляду
профільними комісіями.

 Запропоновано  закрити  засідання  Правління  Громадської   ради  при
виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького.
Голосували:
«За» – 6 ; 
Рішення прийнято.

Голова 
Громадської  ради                                                                   Л. М. Лузан

Секретар  
Громадської  ради                                                               В. М. Лапіцька


