
Протокол № 1
зборів Громадської ради

при Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради

Дата проведення: 12 лютого 2021 року
Час проведення: 14.00 
Місце проведення: каб. 426

Присутні: 25 членів Громадської ради, начальник відділу з питань внутрішньої
політики Кропивницької міської ради О. Горбенко.

Порядок денний:
1. Звіт  про  роботу  Громадської  ради  при  Виконавчому  комітеті

Кропивницької міської ради за 2020 рік.
2. Про обрання заступника голови ГР та голів комісій.
3. Про зміни до Положення про Громадську раду при Виконавчому

комітеті Міської ради міста Кропивницького.
4. Про затвердження регламенту Громадської ради.
5. Про  затвердження  плану  роботи  Громадської  ради  при

Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради на 2021 рік.
6. Різне.

Слухали: голову  Громадської  ради  при  Виконавчому  комітеті
Кропивницької міської ради 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
Кропивницької міської ради Лузана Л.М., який запропонував обрати  лічильну
комісію в складі: 

- Багно Л. О.
- Шарий В. Г.
- Ревнівцева І.В.

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

- Багно Л. О.
- Шарий В. Г.
- Ревнівцева І.В.

Слухали: голову  Громадської  ради  при  Виконавчому  комітеті
Кропивницької  міської  ради  Лузана  Л.М.,  який  запропонував  затвердити
регламент зборів: 

- доповідачам до 7 хв;
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- для обговорення до 5 хв;
- для реплік до 1 хв.

Козуба  І.  Б.,  який  запропонував  доповідачам  до  5  хвилин,  а  для
обговорення – до 3 хвилин.

Голосували: «За» - 23, «Проти» - 0, «Утримались» - 0
Ухвалили: погодити  запропонований  регламент  зборів,  враховуючи

пропозицію Козуба І.Б.

Слухали: голову  Громадської  ради  при  Виконавчому  комітеті
Кропивницької  міської  ради  Лузана  Л.М.,  який  запропонував  затвердити
порядок денний:

1. Звіт  про  роботу  Громадської  ради  при  Виконавчому  комітеті
Кропивницької міської ради за 2020 рік.

2. Про обрання заступника голови ГР та голів комісій.
3. Про зміни до Положення про Громадську раду при Виконавчому

комітеті Міської ради міста Кропивницького.
4. Про затвердження регламенту Громадської ради.
5. Про  затвердження  плану  роботи  Громадської  ради  при

Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради на 2021 рік.
6. Різне.

Волошину А.В., яка запропонувала питання № 5 розглянути під № 2. 

Голосували  за  пропозицію  Волошиної  А.В.: «За»  -  1,  «Проти»  -  0,
«Утримались» - 0, не голосували 24.

Пропозицію Волошиної А. В. не підтримано.

Голосували за порядок денний: «За» - 23, «Проти» - 0, «Утримались» - 0
Ухвалили: затвердити оголошений порядок денний.

I. Слухали: 
1.  Лузана  Л.М.,  голову  Громадської  ради  при  Виконавчому  комітеті

Кропивницької  міської  ради, з  інформацією про роботу Громадської  ради за
вказаний  період.  Леонід  Миколайович  повідомив  про  проведені  збори
Громадської ради та складність зібрання у зв’язку з карантином. Було зазначено
про  системну  роботу  правління  ГР,  неякісну  роботу  деяких  комісій.  Було
охарактеризовано характер співпраці з владою міста, а також із Громадською
радою при ОДА.

Виступили: 
1. Махиня М.І., який звернув увагу голову ГР на необхідність реагування

правління ГР на бездіяльність комісій.
2.  Дудник  І.В.,  яка  поцікавилась,  яким  чином  ГР  долучилася  до

формування  міського  бюджету  на  2021  рік,  чому  з  зазначеного  питання  не
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збиралася бюджетна комісія. Яким чином ГР долучилася до внесення змін до
регламенту міської ради.

3. Лузана Л.М., який повідомив, що він брав участь у розробці бюджету,
що  пропозиції  від  ГР  подавалися  та  враховані  у  новому  регламенті  міської
ради.

4.  Горбенко О. А.  зазначила,  що щодо проєкту рішення "Про бюджет
Кропивницької  міської  територіальної  громади  на  2021  рік" фінансовим
управлінням оголошувалася електронна консультація з громадськістю, під час
якої  можна  було  взяти   участь  в  обговоренні  проєкту  та  надати  пропозиції
(сторінка Громадянам-Громадська участь-Консультації з громадськістю). 

Лузана Л.М., який запропонував затвердити звіт голови ГР.

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0, «Утримались» - 3
Ухвалили: затвердити звіт голови ГР.

II. Слухали:
1.  Савранського  Є.,  який  повідомив,  що  у  зв’язку  з  обранням  його

депутатом районної ради, він не може працювати в ГР. Подякував за співпрацю
та  можливість  реалізувати  окремі  проєкти.  Побажав  успішної  діяльності,
знаходити спільну мову для прийняття рішень.

2. Лузана  Л.М.,  голову  Громадської  ради  при  Виконавчому  комітеті
Кропивницької міської ради, який запропонував заступником голови ГР обрати
Салімову Н. В.

Виступили:
1. Короб С. запропонував кандидатуру Войного А. на посаду заступника

голови ГР.
Войний А. – самовідвід.

2.  Орєшков  Г.  запропонував  кандидатуру  Махині  М.І.  на  посаду
заступника голови ГР.

Махиня М. І. – самовідвід.

Слухали:  Салімову  Н.  з  інформацією  про  себе  та  про  своє  бачення
діяльності на посаді заступника голови ГР.

Голосували: «За» - 25, «Проти» - 0, «Утримались» - 0
Ухвалили: обрати заступником голови ГР Салімову Н.В.

Слухали:  Лузана  Л.М.,  голову  Громадської  ради  при  Виконавчому
комітеті  Кропивницької  міської  ради,  який  запропонував  головою  комісії  з
питань охорони здоров’я обрати Шукруту Л.В., головою бюджетної комісії —
Завражного Д.

Виступили:
1. Козуб І.Б., який запропонував провести збори комісії з питань охорони

здоров’я і колегіально обрати голову. 
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2. Лузан Л.М., який повідомив, що на засіданні бюджетної комісії було
обрано говолою Д. Завражного.

3. Дуднік І.В. повідомила, що її, як члена бюджетної комісії, на засідання
комісії не запрошували. 

4.  Махиня  М.І.,  який  запропонував  дотримуватися  регламенту,  і  голів
комісій спочатку обрати на засіданнях комісій, а потім винести це питання на
збори ГР.

III.  Слухали:  Лузана Л.М., голову Громадської ради при Виконавчому
комітеті Кропивницької міської ради, який повідомив, що у зв’язку зі зміною
назви  міської  ради  з  Міська  рада  міста  Кропивницького  на  Кропивницька
міська рада необхідно внести зміни до Положення про ГР.

Голосували: «За» - 25, «Проти» - 0, «Утримались» - 0
Ухвалили:  внести  зміни  до  Положення  про  ГР,  у  всьому  тексті

словосполучення   Громадська  рада  при  Виконавчому  комітеті  Міської  ради
міста Кропивницького замінити на  Громадська рада при Виконавчому комітеті
Кропивницької  міської  ради,  Виконавчий  комітет  Міської  ради  міста
Кропивницького на  Виконавчий комітет Кропивницької міської ради.

IV.  Слухали:  Лузана Л.М., голову Громадської ради при Виконавчому
комітеті  Кропивницької  міської  ради,  про  затвердження  Регламенту
Громадської  ради  при  Виконавчому  комітеті  Кропивницької  міської  ради,
проєкт  якого  попередньо  був  розісланий  всім  членам  Громадської  ради  на
електронну пошту.

Виступили: 
1.  Короб  С.,  який  зазначив,  що  в  розділі  3  пункт  11  сказано  про

припинення  діяльності  ГР,  якщо  вона  не  збирається  протягом  6  місяців.
Пропозиція 6 місяців замінити на 3 місяці.

2.  Козуб  І.  Б.,  який  повідомив,  що  тоді  потрібно  вносити  зміни  до
Положення,  внесення  змін  позбавить  легітимності  ГР,  оскільки  документ  зі
змінами має затвердити Виконавчий комітет Кропивницької міської ради.

3. Горбенко О.А., яка нагадала, що Положення про Громадську раду при
Виконавчому комітеті  Кропивницької міської ради розроблено відповідно до
Типового положення, затвердженого постановою КМУ № 996.

4. Ревнівцеву І. В., яка запропонувала в розділі 4 пункті 12 уточнити 1
засідання чи яка кількість.

5. Дудник І. В., яка попросила уточнити, якщо члена ГР виключають із
комісії, то яка подальшу процедура.

6.  Ревнівцеву І.В.,  яка запропонувала визначити відповідальність голів
комісій за те, що не організовують роботу комісій.

7. Орєшков Г. М. запропонував створити робочу групу та перевірити на
відповідність Положення та Регламент.

8. Зеленько-Розумовський І.І. запропонував затвердити Регламент.

Голосували: «За» - 19, «Проти» - 4, «Утримались» - 0
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Ухвалили: затвердити запропонований проєкт Регламенту Громадської
ради при Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради. 

V.  Слухали: Лузана Л.М.,  голову Громадської  ради при Виконавчому
комітеті  Міської  ради  міста  Кропивницького,  який  запропонував
представникам зібрання затвердити  План роботи ГР на 2021 рік,  який було
надіслано на електронні скриньки членам Громадської ради, та висловити свої
пропозиції щодо його удосконалення. 

Виступили: 
1. Дуднік І.В., яка запропонувала конкретизувати план заходів.
2. Козуб І. Б. запропонував І. Дуднік доопрацювати запропонований план

заходів та ознайомити з ним членів ГР під час наступних зборів.
3.  Махиня  М.І.  запропонував,  щоб  кожна  комісія  розробила  детальні

плани  роботи,  і  в  такому  вигляді  проєкт  передати  Дуднік  І.В.  для
доопрацювання.

4. Волошина А. щодо стратегії та цінностей роботи ГР.
5. Головко О.М., який зазначив, що деталізований план робити складно,

бо життя вносить свої корективи і потрібно оперативно реагувати  на виклики.
6. Осадчий С.Ю. з оцінкою низької ефективності роботи ГР.
7.  Шарий  В.Г.,  який  запропонував  членам  комісій  брати  участь  у

засіданнях депутатських комісій. 
8.  Ревнівцева  І.,  яка  запропонувала  прийняти  запропонований  варіант

плану, та в  процесі роботи його конкретизувати та змінювати. 
9. Козуб І.Б. з пропозицією до Дудник І. та Волошиної А. доопрацювати

запропонований варіант і ознайомити з ним громадськість на наступних зборах
ГР.

Голосували: «За» - 20, «Проти» - 3, «Утримались» - 1
Ухвалили: затвердити План роботи Громадської ради при Виконавчому

комітеті Кропивницької міської ради на 2021 рік, із можливістю подальшого
коригування.

IV. Слухали: Кернасюка С.В., який запропонував звернутися до Служби
безпеки  України щодо ситуації навколо ПраТ «Кіровоградобленерго».

Виступили:
1.  Козуб  І.Б.  з  пропозицією  підтримати  дане  звернення,  але

доопрацювати. А також звернутися до того органу, який за це відповідальний.
2.  Лузан  Л.  з  пропозицією  взяте  дане  звернення  за  основу  для

доопрацювання. Головку О. доручити підготувати запит на інформацію.

Голосували: «За» - 19, «Проти» - 0, «Утримались» - 4.
Ухвалили:  надати  доручення  Головку  О.  М.  доопрацювати

запропоноване звернення.
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Слухали: Короба С. М., який запропонував звернутися до міської ради з
пропозицією придбати намет з логотипом «Громадська рада». 

Виступили:  Горбенко  О.А.,  яка  повідомила  про  передбачені  за
програмою  “Діалог”  кошти  для  організації  роботи  ГР,  про  скорочення
фінансування програми на 40 відсотків. Зазначила, що якщо виділених коштів
буде достатньо, то намет можна придбати, для цього ГР необхідно підготувати
відповідного листа.

Засідання оголошено закритим.

Голова Громадської ради    ___________________                               Л. Лузан 

Секретар Громадської ради _________________                              Н.Вельгун


