
П Р О Т О К О Л  № 1 

тристоронньої зустрічі за участю секретаря міської ради А.Табалова, 

уповноважених представників ініціативної групи “За справедливість і закон” 

Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської ради  

 міста Кропивницького та голови Громадської ради Л.Лузана 

 

м. Кропивницький                                                                  05 квітня 2019 року 

 

Місце та час проведення: каб. 215 міської ради, 13.00 

 

Учасники зустрічі: Табалов А.О. – секретар міської ради,            

Горбенко О.А. – начальник відділу з питань внутрішньої політики;           

Лузан Л.М. – голова Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської 

ради міста Кропивницького;  Тарасов О.М. – координатор ініціативної групи 

“За справедливість і закон” Громадської ради при Виконавчому комітеті 

Міської ради міста Кропивницького, Васильєв Д.М., Харламова Л.В. – 

уповноважені представники ініціативної групи “За справедливість і закон” 

Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького, Махиня М.І., Павлов О.О., Орєшков Г.М. – члени 

ініціативної групи “За справедливість і закон” Громадської ради при 

Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького. 

Присутні: Якунін С.В. – начальник відділу по роботі із засобами 

масової інформації, журналісти місцевих ЗМІ, Куба С.І. – голова                  

ГО “Народна булава”. 

 

Секретар: Горбенко О.А. – начальник відділу з питань внутрішньої 

політики. 

 

Порядок денний 

 

1. Про налагодження роботи Громадської ради при Виконавчому комітеті 

Міської ради м. Кропивницького, конструктивного діалогу між її членами. 

 

СЛУХАЛИ:  

1.Табалова А.О. – секретаря міської ради. Повідомив, що зустріч 

відбувається враховуючи звернення ініціативної групи “За справедливість і 

закон” Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького щодо необхідності налагодження роботи Громадської ради. 

Зазначив, що міська рада зацікавлена у злагодженій роботі Громадської 

ради, у налагодженні конструктивного діалогу між її членами. Важливими 

питаннями є організація діяльності Громадської ради відповідно до 

затверджених Положення та Регламенту, інформування громадськості про 

розглянуті питання та прийняті рішення.  Закликав усіх до толерантної 

дискусії. 
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2. Тарасова О.М. – координатора ініціативної групи “За справедливість 

і закон” у складі Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської ради 

міста Кропивницького. Запропонував перейти до розгляду питань, вирішення 

яких необхідне для налагодження роботи Громадської ради. Зауважив, що 

приводом для звернення стали численні порушення Положення та 

Регламенту Громадської ради під час проведення зборів 08 лютого 2019 року, 

коли замість обговорення звіту, голова ради Леонід Лузан поставив на 

голосування питання про звільнення першого заступника голови Громадської 

ради. Цього питання не було у порядку денному, і голова не вніс його 

шляхом голосування. Окрім того, голова надавав слово лише окремим 

членам Громадської ради, позбавивши інших права висловити свою думку. 

Питання про затвердження звіту голови про роботу Громадської ради не було 

поставлене на голосування. Від імені ініціативної групи “За справедливість і 

закон” звернувся до голови Громадської ради з вимогою визнати збори 

08.02.2019 такими, що пройшли з грубими порушеннями процедури, і 

провести наступні збори, до порядку денного яких знову включити звіт 

голови Громадської ради та питання переобрання першого заступника. 

Запропонував, щоб порядок денний наступних зборів був погоджений і з 

ініціативною групою “За справедливість і закон”. 

Також звернув увагу на необхідності оприлюднення протоколів 

засідань правління та зборів Громадської ради, складу її постійних комісій. 

Зазначив, що для стабільної роботи правління, необхідно вчасно 

повідомляти про засідання та систематично їх проводити. 

Не всі голови постійних комісій відвідують засідання правління. 

Нагадав, що на зборах Громадської ради у жовтні 2018 року було прийнято 

зміни до Положення, які дозволять вживати заходи у разі небажання 

працювати голів, проте через відсутність протоколу, вони не були передані 

виконавчому органу.  

Запропонував, щоб у членів Громадської ради був доступ до сторінки у 

соціальній мережі Фейсбук, можливість розміщувати матеріали без 

модератора. 

3. Лузана Л.М. – голову Громадської ради при Виконавчому комітеті 

Міської ради міста Кропивницького. Визнав, що при проведенні зборів були 

певні порушення процедури розгляду питань. Зазначив, що ці порушення 

були як з його боку, так і з боку членів Громадської ради. Готовий повторно 

включити до порядку денного наступного засідання звіт голови про роботу 

Громадської ради у 2018 році.  Проте, оскільки більшість членів 

проголосувала за відставку першого заступника і обрання нового, він не 

може одноосібно, не порадившись із членами Громадської ради, вирішити 

питання про переголосування. Запропонував обговорити порядок денний 

наступних зборів Громадської ради на черговому засіданні правління. 

Зазначив, що готовий до конструктивної співпраці і не збирається ігнорувати 

думку ініціативної групи. Зауважив, що потрібно працювати, вирішувати 

питання, а не загострювати конфлікт. Проте не всі працюють належним 



 3 

 

чином. Зокрема, комісія, яку очолює Харламова Л.В., жодного разу не 

збиралася. Запропонував виключати із Громадської ради тих, хто не працює. 

Повідомив, що складати протоколи і запрошувати на засідання Громадської 

ради допоможе відділ з питань внутрішньої політики.   

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Васильєв Д.М. зауважив, що голова Громадської ради 

повинен проводити збори відповідно до Положення, Регламенту роботи 

Громадської ради та порядку денного. 

2. Харламова Л.В. зазначила, що не погоджується з принципами 

роботи Лузана Л.М. як голови Громадської ради. Запропонувала йому 

самому оцінити свою роботу. 

3. Махиня М.І.  звернув увагу, що Громадська рада 2 місяці 

практично не працює. Виступив за конструктивну роботу. 

4. Орєшков Г.М. повідомив, що комісія Багна Л. О. не 

збирається. Запропонував голові прозвітувати, яким чином Громадська рада 

сприяє участі громадськості у місцевому самоврядуванні. 

5. Куба С.І. запропонував проводити реєстрацію присутніх на 

зборах Громадської ради. Зауважив, що їх пропозиція до Регламенту міської 

ради не була врахована Громадською радою. 

 

Питання, до яких дійшли згоди у процесі зустрічі: 

 

1. Обговорити та затвердити на правлінні Громадської ради 

порядок денний чергового засідання Громадської ради при Виконавчому 

комітеті Міської ради Міста Кропивницького, передбачивши повторне 

внесення на розгляд звіту голови Громадської ради про роботу у 2018 році та 

питання про переобрання першого заступника. 

2. Порядок денний чергового засідання Громадської ради при 

Виконавчому комітеті Міської ради Міста Кропивницького погодити з 

членами ініціативної групи “За справедливість і закон”. 

3. Голові та секретареві Громадської ради за сприяння відділу з 

питань внутрішньої політики опублікувати на офіційному веб-сайті міської 

ради: 

протоколи засідань правління та зборів Громадської ради; 

склад постійних комісій Громадської ради. 

4. Голові Громадської ради, як модератору сторінки у соціальній 

мережі Фейсбук, забезпечити доступ членам Громадської ради до 

розміщення на ній інформації. 

5. Відділу з питань внутрішньої політики забезпечити 

оповіщення членів Громадської ради, її правління про проведення зборів та 

засідань, проконтролювати систематичність їх проведення. 
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6. Голові Громадської ради передати відділу з питань 

внутрішньої політики пропозиції змін до Положення, затверджені на зборах 

Громадської ради у жовтня 2018 року. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                    А.ТАБАЛОВ  

 
 

Голова Громадської ради  

при Виконавчому комітеті 

міської ради м. Кропивницького                                               Л.ЛУЗАН 

 
 

Координатор ініціативної групи 

“За справедливість і закон” 

Громадської ради при Виконавчому комітеті 

Міської ради міста Кропивницького                                           О.ТАРАСОВ 

 

 

Секретар                                                                                         О.ГОРБЕНКО 
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