
Протокол № 2
зборів Громадської ради

при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького

                                                                                            10 серпня 2020 року 

Присутні – 28 членів Громадської ради, представники ЗМІ, секретар Міської
ради  міста  Кропивницького  Табалов  А.О.,  депутат  Міської  ради  міста
Кропивницького  Краснокутський  О.В.,   депутат  Міської  ради  міста
Кропивницького сергієнко Г. В.

Порядок денний:
1. Про  організацію  роботи  постійних  комісій  Громадської  ради  при

Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького.
2. Про  погодження  Положення  про  Громадську  раду  при  Виконавчому

комітеті Міської ради міста Кропивницького.
3. Про  затвердження  плану  роботи  Громадської  ради  при  Виконавчому

комітеті Міської ради міста Кропивницького на 2020 рік.
4. Різне.

Слухали: голову  Громадської  ради  при  виконавчому  комітеті  Міської  ради
міста  Кропивницького  Лузана  Л.М.,  який  запропонував  розпочати  роботу
зборів. 

Голосували: «За» - 25, «Проти» - 0, «Утримались» - 0
Ухвалили: розпочати роботу зборів. 

Слухали: голову  Громадської  ради  при  виконавчому  комітеті  Міської  ради
міста  Кропивницького  Лузана  Л.М.,  який  запропонував  обрати   лічильну
комісію в складі: 

- Зеленько-Розумовський І.І.
- Павлов О.О.
- Тесленко С.В.

Голосували: «За» - 25, «Проти» - 0, «Утримались» - 0
Ухвалили: обрати  лічильну комісію в складі: 

- Зеленько-Розумовський І.І.
- Павлов О.О.
- Тесленко С.В.

Слухали: голову  Громадської  ради  при  виконавчому  комітеті  Міської  ради
міста  Кропивницького  Лузана  Л.М.,  який  запропонував  затвердити  порядок
денний:

1. Про  організацію  роботи  постійних  комісій  Громадської  ради  при
Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького.



2. Про  погодження  Положення  про  Громадську  раду  при  Виконавчому
комітеті Міської ради міста Кропивницького.

3. Про  затвердження  плану  роботи  Громадської  ради  при  Виконавчому
комітеті Міської ради міста Кропивницького на 2020 рік.

4. Різне.

Голосували: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 1

Ухвалили: затвердити оголошений порядок денний.

Слухали: голову  Громадської  ради  при  виконавчому  комітеті  Міської  ради
міста Кропивницького Лузана Л.М., який запропонував затвердити регламент: 

- доповідачам до 3 хв;
- для обговорення до 2 хв;
- для коментарів до 1 хв.

Голосували: «За» - 28, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Ухвалили: погодити запропонований регламент зборів.

Слухали: 
Лузана Л.М., голову Громадської ради при виконавчому комітеті Міської ради
міста Кропивницького, який надав слово для виступу секретарю Міської ради
міста Кропивницького Табалову А.О.  

Табалова А.О.,  секретаря Міської ради міста Кропивницького, який зазначив
важливість  роботи  даного  дорадчого  органу  –  Громадської  ради.  Андрій
Олександрович відзначив, що ті активісти, які лишились із минулого складу ГР,
є активними і бажають робити для міста справи. Секретар МР побажав єдності
у вирішенні питань та конструктивної співпраці.  

Лузана Л.М., голову Громадської ради при виконавчому комітеті Міської ради
міста Кропивницького, який привітав присутніх із тим, що Виконавчий комітет
міської ради затвердив склад ГР у кількості 38 осіб. Леонід Миколайович також
запропонував на початку зборів розглянути питання № 4 «Різне» і надав слово
депутату Міської ради міста Кропивницького Краснокутському О.В.

Питання 4 порядку денного
Слухали: 
Краснокутського  О.В.,  депутата  Міської  ради  міста  Кропивницького,  голову
бюджетної комісії, який побажав плідної роботи ГР, запросив членів бюджетної
комісії ГР на засідання депутатської комісії для того, щоб поділитися досвідом
роботи.

Горбенко О.А., начальника відділу з питань внутрішньої політики Міської ради
міста Кропивницького, яка також привітала членів зібрання із затвердженням
складу виконкомом.  Подякувала голові ініціативної групи Козубу І.Б., членам



Дуднік  І.В.,  Лузану  Л.М.  за  конструктивний  діалог,  співпрацю  під  час
підготовки нового складу громадської ради. Оксана Анатоліївна запросила всіх
долучитися до облаштування локацій на День міста 19 вересня у Ковалівському
парку. Також запросила членів ГР до участі в тренінгах написання проєктів, та
проведення  консультацій  для  громадськості.  Оксана  Анатоліївна  також
представила характеристику Громадської ради за гендерним, віковим складом,
освітою, тощо.

Питання 1 порядку денного
Слухали: 
Лузана Л.М., голову Громадської ради при виконавчому комітеті Міської ради
міста Кропивницького, який повідомив, що не всі комісії розпочали належну
діяльність і запросив до слова голів комісій.

Головка  О.М.,  голову  комісії  з  питань  житлово-комунального  господарства,
енергозбереження  та  комунальної  власності,  який  розповів,  що  їхня  комісія
провела два організаційних засідання, розпочали розгляд питань із благоустрою
міста,  провели  спільні  засідання  з  представниками  влади.  Олександр
Михайлович зазначив, що деякі питання потребують вивчення для вироблення
плану дій щодо їх. 

Вічірко Я.В., голову  комісії з питань бюджету, податків, фінансів, планування
та соціально-економічного розвитку, яка повідомила, що готуються до першого
засідання, оскільки зараз відбувається формування бюджету нового року.

Короба  С.М.,  голову  комісії  з  питань  промисловості,  транспорту,  зв’язку,
торгівлі,  сфери  послуг,  захисту  прав  споживачів,  який  повідомив,  що  їхня
комісія розпочала роботу, були розглянуті важливі питання, зокрема про роботу
громадського транспорту в період карантину. Були підготовлені пропозиції до
міської ради. 

Салімову Н.В., голову комісії з питань охорони здоров’я, повідомила, що було
проведено  два  засідання,  відбулася  зустріч  із  начальником  відділу  охорони
здоров’я  міської  ради  Макарук  О.М.,  розглянули  питання  зубопротезування,
забезпечення земельними ділянками, відшкодування пільг для учасників АТО
ООС.  

Мамедова  В.З.,  голову  комісії  з  питань  архітектури,  будівництва,  реклами,
регулювання  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного
середовища, який повідомив, що їхня комісія працює і розглянуто вже кілька
важливих питань.

Зеленько-Розумовський І.І., заступник голови комісії з питань діяльності ради,
депутатської  етики,  Регламенту  міської  ради,  відзначення  нагородами,
забезпечення  законності,  релігії,  засобів  масової  інформації,  регуляторної
політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності, який



повідомив, що їхня комісія розпочала роботу і подані відповідні звернення з
опрацьованих ними питань до міської ради.

Козуба  І.Б.,  голову  комісії  з  питань  освіти,  культури,  молоді  і  спорту  та
соціальної політики, який привітав із початком роботи ГР, висловив сподівання
на  конструктивну  та  плідну  співпрацю  з  міською  владою.  Зазначив,  що
входження до комісії представників батьківської ради значно посилює позиції
комісії.  Ігор  Борисович  запропонував  членам  ГР  підтримати  звернення  до
Міської ради, зачитавши його.

Голосували: «За» - 25, «Проти» - 0, «Утримались» - 3

Ухвалили:  підтримати звернення комісії  з  питань освіти,  культури, молоді і
спорту та соціальної політики до Міської ради.

Лузана Л.М., голову Громадської ради при виконавчому комітеті Міської ради
міста  Кропивницького,  який  запропонував  активізувати  роботу  комісій  та
надану інформацію голів комісій взяти до уваги.

Дуднік І. В. запропонувала затвердити сталий графік роботи комісій.

Голосували: «За» - 28, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Ухвалили:  активізувати  роботу  комісій  та  надану інформацію голів  комісій
взяти до уваги.

Питання 2 порядку денного
Слухали: 
Лузана Л.М., голову Громадської ради при виконавчому комітеті Міської ради
міста Кропивницького, який повідомив, що проєкт Положення про Громадську
раду при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького було всім
членам ГР надіслано на електронні адреси.

Ревнівцеву І.В., яка запропонувала внести редакційну правку до п.6.2 у зв’язку
з нечітким формулюванням. 

Войного А.В., який запропонував у п. 6.2. додати слово «тощо», та в п. 3.4 “та
печатку”.

Лузана Л.М., голову Громадської ради при виконавчому комітеті Міської ради
міста  Кропивницького,  який  запропонував  погодити  проєкт  Положення  в
цілому. 

Голосували: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 1

Ухвалили: погодити  проєкт  Положення  про  Громадську  раду  при
Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького  в цілому. 



Питання 3 порядку денного
Слухали: 
Лузана Л.М., голову Громадської ради при виконавчому комітеті Міської ради
міста  Кропивницького,  який  запропонував  представникам  зібрання
ознайомитися  з  проєктом  плану  роботи  ГР  на  2020  рік  та  висловити  свої
пропозиції щодо удосконалення. 

Дуднік І.В., яка запропонувала внести редакційну правку до п.13.

Ревнівцеву І.В., яка запропонувала до п.18 додати «постійної робочої групи».

Голосували: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримались» - 1

Ухвалили: затвердити  план  роботи  Громадської  ради  при  Виконавчому
комітеті Міської ради міста Кропивницького на 2020 рік із запропонованими
правками. 

Голова Громадської ради ___________________ / Л. Лузан 

Секретар Громадської ради _________________/ Н.Вельгун
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