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Протокол № 1 

засідання Громадської ради 

при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького 

 

                                                                                            30 липня 2020 року  

 

Присутні – 38 членів Громадської ради, представники ЗМІ. 

 

Порядок денний: 

1. Обрання голови Громадської ради. 

2. Обрання заступника голови Громадської ради. 

3. Обрання секретаря Громадської ради. 

4. Створення комісій Громадської ради. 

 

 

Слухали: голову ініціативної групи з формування нового складу Громадської 

ради при виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького Козуба І.Б., 

який запропонував розпочати перше засідання Громадської ради при 

виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького. 

Голосували: «За» - 36, «Проти» - 0, «Утримались» - 0 

Ухвалили: розпочати засідання Громадської ради при виконавчому комітеті 

Міської ради міста Кропивницького. 

 

Слухали: голову ініціативної групи з формування нового складу Громадської 

ради при виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького Козуба І.Б., 

який запропонував обрати  лічильну комісію в складі:  

- Шарий В.Г. 

- Головко О.М. 

- Багно Л.О. 

- Короб С.М. 

 

Голосували: «За» - 36, «Проти» - 0, «Утримались» - 0 

Ухвалили: обрати  лічильну комісію в складі:  

- Шарий В.Г. 

- Головко О.М. 

 



- Багно Л.О. 

- Короб С.М. 

 

 

Слухали: Войного А.В., який запропонував головуючим засідання обрати 

голову ініціативної групи з формування нового складу Громадської ради 

Козуба І.Б., секретаркою – Вельгун Н.М. 

 

Голосували: «За» - 37, «Проти» - 0, «Утримались» - 0 

 

Ухвалили: головуючим засідання обрати Козуба І.Б., секретаркою –       

Вельгун Н.М. 

 

Слухали: Лузана Л.М., який запропонував включити до порядку денного 

питання про обрання прес-секретаря Громадської ради.  

 

Слухали: Козуба І.Б., який оголосив порядок денний і запропонував 

проголосувати за даний порядок:  

1. Обрання голови Громадської ради. 

2. Обрання заступника голови Громадської ради. 

3. Обрання секретаря Громадської ради. 

4. Створення комісій Громадської ради. 

 

 

 

Голосували: «За» - 31, «Проти» - 0, «Утримались» - 5 

 

Ухвалили: затвердити порядок денний:  

1. Обрання голови Громадської ради. 

2. Обрання заступника голови Громадської ради. 

3. Обрання секретаря Громадської ради. 

4. Створення комісій Громадської ради. 

 

 

Питання 1 порядку денного 

Слухали: Козуба І.Б., який повідомив про процедуру обрання голови 

Громадської ради. 

Слухали: Гречуху М.В., який запропонував обрати Лузана Л.М. головою 

Громадської ради. 

Слухали: Кернасюка С.В., який запропонував обрати Лузана Л.М. головою 

Громадської ради. 

Слухали: Бринзу О.Л., яка запропонувала кандидатуру на голову Громадської 

ради Дуднік І.В. 

Слухали: Позднякову Ф.І., яка запропонувала кандидатуру на голову 

Громадської ради Савранського Є.О. 



Слухали: Михальонок О.П., яка запропонувала  кандидатуру на голову 

Громадської ради Савранського Є.О. 

Голосували (за першу пропозицію – Лузан Л.М.): «За» - 27, «Проти» - 0, 

«Утримались» - 6 

 

Ухвалили: обрати головою Громадської ради при виконавчому комітеті  

Міської ради міста Кропивницького Лузана Л.М. 

 

Питання 2 порядку денного 

Слухали: Козуба І.Б., який запропонував  кандидатуру Савранського Є.О. на 

посаду заступника голови Громадської ради.  

Слухали: Кернасюка С.В., який запропонував  кандидатуру Гречухи М.В. на 

посаду заступника голови Громадської ради.  

Слухали: Бринзу О.Л., яка запропонувала кандидатуру Дуднік І.В. на посаду 

заступника голови Громадської ради. 

Слухали: Шукруту Л.В., яка запропонувала кандидатуру Колєвої Г.М. на 

посаду заступника голови Громадської ради. 

Слухали: Махиню М.І., який підтримав пропозицію обрати заступником 

голови Громадської ради Савранського Є.О. 

Слухали: Орєшкова Г.М., який запропонував  кандидатурам на заступника 

голови Громадської ради представити себе та своє бачення діяльності в ГР.  

Голосували (за першу пропозицію – Савранський Є.О.):  «За» - 24, «Проти» 

- 1, «Утримались» - 0 

 

Ухвалили: обрати заступником голови Громадської ради при виконавчому 

комітеті  Міської ради міста Кропивницького Савранського Є.О. 

Питання 3 порядку денного 

Слухали: Багна Л.О., який запропонував секретаркою Громадської ради 

Міської ради міста Кропивницького обрати Вельгун Н.М. 

 

Голосували: «За» - 35, «Проти» - 0, «Утримались» - 0 

 

Ухвалили: секретаркою Громадської ради Міської ради міста Кропивницького 

обрати Вельгун Н.М. 

 

Питання додаткове 

Слухали: Лузана Л.М., який запропонував прес-секретаркою Громадської ради 

Міської ради міста Кропивницького обрати Вічірко Я.В. 



 

Слухали: Махиню М.І., який запропонував голосуванням включити дане 

питання до порядку денного. 

 

Слухали: Козуба І.Б., який запропонував питання про обрання прес-секретаря в 

включати до порядку денного, не ставити на голосування, а за згодою Вічірко 

Я.В. виконувати дану роботу доручити їй цю ділянку роботи. 

 

Питання 4  порядку денного 

Слухали: Козуба І.Б., який познайомив присутніх із процедурою формування 

комісій. 

Слухали: Лузана Л.М., який зачитав усі комісії для формування.  

1. Комісія з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської 

ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів 

масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності. 

2. Комісія з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку. 

3. Комісія з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. 

4. Комісія з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери 

послуг, захисту прав споживачів. 

5. Комісія з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження 

та комунальної власності. 

6. Комісія з питань освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики. 

7. Комісія з питань охорони здоров’я. 

 

Слухали: Махиню М.І., який запропонував комісіям для обрання голови 

збиратись не одночасно, а почергово. 

  

Слухали: Лузана Л.М. Леонід Миколайович запропонував перерву 10 хвилин, 

щоб члени Громадської ради визначились із комісіями, в яких будуть 

працювати. 

 

Після перерви 

Слухали: Лузана Л.М., який оголошував назву комісії.  

Члени комісії оголошували обраного голову. 

1. Комісія з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської 

ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів 

масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності – голова Багно Л.О. 

2. Комісія з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку – голова Вічірко Я.В. 

3. Комісія з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища - 

– голова Мамедов В.З. 

4. Комісія з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження 

та комунальної власності – голова Головко О.М. 



5. Комісія з питань освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики 

– голова Козуб І.Б. 

6. Комісія з питань охорони здоров’я  – голова Салімова Н.В. 

7. Комісія з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери 

послуг, захисту прав споживачів – голова Короб С.М. 
  

Леонід Миколайович запропонував учасникам засідання затвердити керівний 

склад комісій. 

 

Голосували: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 0 

 

Ухвалили: затвердити наступний керівний склад комісій:  

1. Комісія з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської 

ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів 

масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності – голова Багно Л.О. 

2. Комісія з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку – голова Вічірко Я.В. 

3. Комісія з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища - 

– голова Мамедов В.З. 

4. Комісія з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження 

та комунальної власності – голова Головко О.М. 

5. Комісія з питань освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики 

– голова Козуб І.Б. 

6. Комісія з питань охорони здоров’я  – голова Салімова Н.В. 

7. Комісія з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери 

послуг, захисту прав споживачів – голова Короб С.М. 

 

Виступ Осадчого С.Ю., представника Кіровоградської обласної громадської 

організації «Об’єднання Болгар «Нашите хора. 

Сергій Юрійович звернувся до членів Громадської ради при виконавчому 

комітеті Міської ради міста Кропивницького налагодити тісну співпрацю з 

Болгарією, створити творчу групу з членів ГР для налагодження співпраці, 

обрати міста-побратими для налагодження контактів, обміну інформацією, 

обміну досвідом успішних проєктів.  Також Сергій Юрійович висловив думку 

про неприпустимий стан пам'ятника-фонтана "Наталка Полтавка", що біля 

театру імені М.Л.Кропивницького. Він закликав продумати заходи щодо 

приведення до належного стану статуї. Члени ГР дану ідею підтримали 

оплесками. 

 

 

 

Голова Громадської ради ___________________ / Л. Лузан  

Секретар Громадської ради _________________/ Н.Вельгун 

https://www.facebook.com/253798351873425/photos/памятник-фонтан-наталка-полтавка-присвячений-головній-героїні-однойменної-пєси-і/258052914781302/
https://www.facebook.com/253798351873425/photos/памятник-фонтан-наталка-полтавка-присвячений-головній-героїні-однойменної-пєси-і/258052914781302/
https://www.facebook.com/253798351873425/photos/памятник-фонтан-наталка-полтавка-присвячений-головній-героїні-однойменної-пєси-і/258052914781302/
https://www.facebook.com/253798351873425/photos/памятник-фонтан-наталка-полтавка-присвячений-головній-героїні-однойменної-пєси-і/258052914781302/
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