
ПРОТОКОЛ № 13

засідання Правління Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської ради
міста Кропивницького.

     7 серпня 2018 р.                                                                    м. Кропивницький

Всього членів Правління — 10.
Відсутні: Колєва Г. М., Барабуля М. І., Лапіцька В. М. . 
Присутні: члени Правліня ГР Багно Л. О., Козуб І. Б., Сінченко О. М., Тарасов
О. М., Харламова Л. В., Яковенко Д. В., Лузан Л. М. ;
члени  ГР: Кернасюк С. В., Гречуха М. В., Махиня М. І., Орєшков Г. М.;
представники громадськості та ЗМІ.
Голова: Лузан Л. М.

Порядок денний.

1.  Обговорення  питання  щодо  створення  наглядових  рад  при  комунальних
підприємствах міста Кропивницького.
2. Різне.

Запропоновано затвердити порядок денний.
Голосували:
за — 7.
Рішення прийнято.

1.  Слухали:  Лузан  Л.  М.про  те  що  на  засіданні  ГР  було  вирішено  надати
доручення Правлінню ГР розглянути питання щодо створення наглядових рад
при комунальних підприємствах міста Кропивницького, у відповідності до чого
зараз і розглядається це питання, та надав слово депутату міськради Цертію О.
М. .
Виступив:  Цертій  О.  М.  про  необхідність  створення  наглядових  рад  при
комунальних підприємствах міста Кропивницького. Як сказав Цертій О. М. з
цього питання працювало декілька громадських організацій, було напрацьовано
скелет  цього  рішення.  Основна  місія  наглядових  рад  -  це  прозорість  та
ефективність. Якщо Громадська рада проти створення наглядових рад то навіщо
тоді  громадська рада?  Треба створювати більше інклюзивних інститутів,  для
контролю  влади,  підприємств.  Гірше  від  створення  наглядових  рад  не  буде.
Наглядові ради зможуть тиснути і на депутатів.
Виступив: Кернасюк С. В., який запитав навіщо тиснути на депутатів?
Виступив:  Цертій  О.  М.:  у  вас  один  ворог  водоканал,  в  загальному  кошику
компослуг, займають перше місце послуги з тепла.



Виступив: Тарасов О. М., який сказав, що йому незрозуміло по деяких питаннях
щодо  організації  створення  наглядових  рад,  сконцентруємось  на  кадрових
питаннях, щодо призначення керівника.
Виступив:  Гречуха  М.  В.  про  те,  що  мер  рекомендує  і  по  суті  несе
відповідальність. Які критерії оцінки спеціалістів, чи є серед депутатів достатня
кількість  відповідних  фахівців,  які  володіють  відповідними  навиками.  Чи
будуть на зарплаті чи будуть періодично преміюватись? Людина працюючи на
підприємстві працює на підприємстві безоплатно, виконуючи роботу за власний
рахунок,  безплатно  працювати  ніхто  не  буде,  а  тому  постає  питання  щодо
оплати кваліфікованих кадрів, при чому за рахунок підприємства.
Виступив : Орєшков Г. М. про те що у відповідності до регламенту ГР мають
право при ГР створювати комісії, які й можуть опрацювати питання створення
наглядових рад та надати свої пропозиції.
Виступив:  Махиня  М.  І.  Про  те  що  знайти  топменеджера  з  перспективою
нереально.  В  наглядових  радах  повинні  бути  професіонали,  а  не  громадські
діячі, а професіонали відповідного рівня повинні отримувати  зарплату високого
рівня, такого рівня топменеджерів, вільних, в місті нема.
Виступив: Цертій О. М. про те що щодо оплата це дискусійне питання, і дуже
складне.  Найпростіше прийти і  сказати,  але  тут  справа  в  ефекті  від  роботи.
Потрібні  якісні  зміни.  Оплата  потужний  фактор,  про  це  повинно  бути
прописано в договорі, і оплату можна робити раз в місяць чи по іншому, але я
проти постійної зарплати.
Виступив : Тарасов О. М. про те що не до кінця розуміє процес створення та
діяльності  наглядових  рад,  і  запропонував  пілотний  проект  по  одному  із
комунальних підприємств, якщо треба для всіх підприємств, то є питання, треба
подивитись на прикладі, а потім застосовувати це в інших підприємствах.
Виступив: Яковенко Д. В. про те що це передьоргування  ситуації, чи вимоги,
чи оплата, не йде мова про безперервну роботу, члени наглядових рад будуть
працювати не постійно. Це буде прозоро, а корупція боїться огласки.
Виступила :  Сінченко  О.  М.  про  те  що  корупція  боїться  прозорості,  коли
наглядова  рада  буде  звітувати  це  буде  ефективно,  комунальні  підприємства
повинні бути підзвітні громаді.
Виступив : Козуб І. Б. про те що наглядові ради це слабкий інструмент, але це
європейський інструмент і ним треба скористатись, та запропонував обговорити
в комісіях як пілотний проект.
Виступив :  Тарасов  О.  М.,  який  запропонував  поставити  на  голосування  як
пілотний проект.
Виступив:  Лузан  Л.  М.,  який  запропонував,  враховуючи  думки  членів
Правління ГР, присутніх на засіданні членів ГР та депутата міськради Цертія О.
М.,  взяти  за  основу  проект  “Порядок  утворення,  організації  діяльності  та
ліквідації  наглядових  рад  в  комунальних  підприємствах  міської  ради  міста
Кропивницького”, як пілотний проект, для 1—3 комунальних підприємств міста
Кропивницького,  та  направити  в  профільні  комісії  Громадської  ради  для
вивчення та внесення пропозицій та напрацювань.
Голосували:



за — 7.
Рішення прийнято.

  2.  Слухали:  Лузан  Л.  М.  про  звернення  ГО  “Народна  булава”  до  ГР.  Та
запропонував  по  зверненню  ГО  “Народна  булава”  надати  доручення  голові
профільної комісії Тарасову О. М. вивчити та розглянути на профільній комісії
ГР.
Голосували:
за — 7.
Рішення прийнято.

Запропоновано закрити засідання Правліня ГР.
Голосували:
за — 7.
Рішення прийнято.

          Голова Громадської ради                                                                     Л. Лузан.


