
                    Зауваження та уточнення 

до протоколу №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 Кропивницький та голови Громадської ради Л.Лузана від 5 квітня 
2019 року

По виступу Тарасова О.М.-

рядок 16,17 викласти в такій редакції:
…наступні Збори Громадської ради провести повторно з порядком 
денним Зборів від 8.02.19р. Питання звільнення та переобрання першого 
заступника голови Громадської ради «більшість», якщо буде  вважати за 
необхідне, може включити в порядок денний безпосередньо на Зборах.
Двічі відхилив пропозицію голови Громадської ради Лузана Л.М. 
обговорити питання включення до порядку денного наступних Зборів 
питання звільнення та переобрання першого заступника голови 
Громадської ради на Правлінні, наголосивши, що хай це питання вирішує 
Громадська рада на Зборах.

По виступу Лузана Л.М.,-

        Нове речення в рядку 18 викласти в такій редакції:

         Деякі комісії не працюють, так як деякі члени комісій не ходять на 
засідання. Наприклад, Харламова Л.В. жодного разу не зібрала комісію, тому 
що не приходять члени комісії. Треба виключати таких членів комісії з комісій 
на Зборах Громадської ради, а можливо, тих хто не працює і з Громадської 
ради.

По питанням, до яких дійшли згоди у процесі зустрічі,-

              1.На наступних Зборах Громадської ради повторно пройти по порядку 
денному Зборів від 8.02.19р.

              3.Голова Громадської ради Лузан Л.М. розмістить всі протоколи Зборів і 
Правління з квітня 2018р. по сьогоднішній день на офіційному веб-сайті міської 
ради протягом 2-3 тижнів, але не пізніше дня проведення наступних Зборів.
                Голова Громадської ради за сприяння відділу з питань внутрішньої 
політики міськради розмістить склад постійних комісій Громадської ради на 
офіційному веб-сайті міської ради протягом 2-3 тижнів, але не пізніше дня 
проведення наступних Зборів.

            4. доповнити: … без схвалення модератором

           



 5. Голова Громадської ради першочергово надасть протокол Зборів, які 
відбулися у жовтні 2018р. у відділ  з питань внутрішньої політики міськради для 
погодження виконавчим комітетом Міськради змін до Положення Громадської 
ради.

Уповноважений представник групи                                          Тарасов О.М.
«За справедливість і закон»
Громадської ради при ВКМР
м.Кропивницький

     

              


