
ПРОТОКОЛ 
установчих зборів для обрання Громадської ради 

при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького
на 2018-2020 роки

від 12 квітня 2018року

12 квітня  2018 року                                                                  м. Кропивницький
вул. Велика Перспективна, 41, к. 426, 
приміщення Міської ради міста Кропивницького

Присутні  :  зареєстровано  58  учасників  установчих  зборів,  представників
інститутів громадянського суспільства (список осіб, що зареєструвалися для
участі у зборах, додається), громадські активісти, журналісти місцевих ЗМІ.
Реєстрація  здійснювалася  при  вході  до  зали,  всім  учасникам  зборів  вручався  мандат
встановленого зразка, проект Порядку денного зборів (додаються)

До присутніх у актовій залі міської ради звернувся голова Громадської ради
попереднього скликання О. Г. Величко:

Для  участі  в  установчих  зборах  подано  заяв  представників  інститутів
громадянського суспільства (ІГС) у кількості 63 учасників. 
Прибуло на 14.00 годину та зареєстровано для участі в установчих зборах 58
учасників.  Отже,  кворум  є,  пропоную  припинити  реєстрацію  і  розпочати
збори.
Голосування за припинення реєстрації,  затвердження списку учасників  та
початок зборів:
за — 51 (більшість присутніх).

Установчі збори згідно Постанови КМУ № 996 визнані правочинними.
Установчі  збори для  обрання  членів  Громадської  ради  при  виконавчому
комітеті  Кіровоградської  міської  ради  на  2016-2018  роки  вважаються
відкритими.

Слово  для  роз'яснення порядку  проведення  установчих  зборів  надається
члену ініціативної групи Запорожану С.В.

С.  В.  Запорожан,  уповноважений  ініціативної  групи  для  проведення
установчих зборів для обрання Громадської ради при Виконавчому комітеті
Міської ради міста Кропивницького на 2018-2020 роки:
У зв'язку з тим, що положення Постанови КМУ № 996 від 03 листопада 2010
року носить  рекомендаційний характер для громадських рад,  утворюваних
при  органах  місцевого  самоврядування,  пропоную  при  затвердженні
процедури  проведення  установчих  зборів  керуватися  Положенням  про
Громадську раду при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради від
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08  листопада  2016  року  №  584,  яке  є  офіційним  нормативно-правовим
документом. 
Зокрема, пропоную керуватися п. 5.3. Положення, у якому викладено порядок
проведення зборів. 
(Запорожан  С.  В.  зачитав  п.5.3.  Положення  про  Громадську  раду  при
виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради від 08 листопада 2016
року № 584)

О. Г. Величко пропонує затвердити Регламент установчих зборів:
доповіді до 5 хвилин, виступи до 3 хвилин, запитання, репліки до 1 хвилини,
збори провести за 3 години.
Проголосували : «за» - 42, «проти» – 0, «утрималось» – 10. 
Інші не голосували.
Рішення прийнято. 
Регламент установчих зборів затверджено. 

Обрання головуючого  на зборах.

 Запропоновано такі кандидатури для обрання головуючого на зборах, а саме:

1. Лузан Леонід Миколайович
2. Яковенко Дмитро Валерійович
3. Орєшков Геннадій Миколайович
4. Васильєв Дмитро Миколайович
5. Мамедов Вилаят Закарай огли
6. Ликов Денис Михайлович
7. Козуб Ігор Борисович

 Запропоновані кандидатури Д. М. Васильєв, В. З. Мамедов, Д. М. Ликов та 
І. Б. Козуб взяли самовідвід.
 
 Голосували рейтинговим голосуванням за кандидатуру Лузана Леоніда 
Миколайовича:
 «За» – 35, «проти» – 0, «утрималось» - 0. Інші учасники не голосували.
 
Голосували: за кандидатуру Яковенка Дмитра Валерійовича:
 «За» – 16, «проти» – 0, «утрималось» - 0. Інші учасники не голосували.
 
Голосували: за кандидатуру Орєшкова Геннадія Миколайовича.
 «За» – 14, «проти» – 0, «утрималось» - 0. Інші учасники не голосували.
 
Рішення прийнято за результатами рейтингового голосування.
Головуючим на  установчих зборах обрано Лузана Леоніда Миколайовича.
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Надалі збори згідно порядку денного веде Лузан Л. М.

 Обрання секретаря установчих зборів.

Головуючий на зборах пропонує обрати секретаря установчих 
зборів.
Запропоновано : обрати секретарем установчих зборів Лапіцьку Вікторію 
Миколаївну. Інших пропозицій не надходило..
 
Голосували : «за» Лапіцьку В. М.  - 57, «проти» – 0, «утрималось» – 0. 
Інші не голосували.
Рішення прийнято. 
Секретарем установчих зборів обрано Лапіцьку Вікторію Миколаївну.

Сформована президія установчих зборів у складі голови, секретаря зборів.

Затвердження порядку денного зборів.

 Головуючий запропонував затвердити порядок денний установчих зборів.

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ установчих зборів за участю інститутів громадянського
суспільства  для  формування Громадської  ради  при  Виконавчому  комітеті
Міської ради міста Кропивницького (додається).

 Заперечень щодо Порядку денного не надходило.

 Голосували: «За» - 56, «проти» - 0, «утрималось» - 2.
Рішення прийнято. 
  
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. 

1. Лузан Л. М.  пропонує обрати лічильну комісію.
Запропоновано обрати лічильну комісію у кількості 3(трьох) осіб.
Інших пропозицій по кількісному складу не надходило.
 Голосували : «за» - 53, «проти» – 0, «утрималось» – 5.
Рішення прийнято. 
Лічильна комісія обрана у кількості 3(трьох) осіб. 
  
 Запропоновано персональний склад лічильної комісії:

1. Багно Леонід Олексійович
2. Чернійчук Василь Володимирович
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3. Бойко Роман Петрович
 Запропоновано голосування провести списком .
 Голосували : «за» - 53, «проти» – 1, «утрималось» – 4.
Рішення прийнято. 

Лічильна комісія обрана в складі: 

1. Багно Леонід Олексійович
2. Чернійчук Василь Володимирович
3. Бойко Роман Петрович

Розгляд наступного  питання порядку денного. 
 
Звіт про діяльність Громадської ради попереднього скликання  зробив 
Величко О. Г.
Збори прийняли інформацію до відома.

Розгляд наступного питання  порядку денного 

Про кількісний склад Громадської ради, що обирається.

 Запропоновано обрати кількість учасників Громадської ради у кількості усіх 
поданих на затвердження  представників ІГС на установчих зборах по 
обранню Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської ради міста 
Кропивницького.
Голосували : «за» - 48, «проти» - 1, «утрималось» - 2. Інші не голосували.

Склад  Громадської  ради  при  Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста
Кропивницького сформовано в кількості 63 осіб. 
Список  членів  Громадської  ради  при  Виконавчому  комітеті  Міської  ради
міста Кропивницького на 2018-2020 роки додається.

 Порядок денний установчих зборів вичерпано.
 Пропозицій та зауважень щодо ведення установчих зборів від 
зареєстрованих представників інститутів громадянського суспільства не 
надходило.
 Установчі збори за участю інститутів громадянського суспільства для 
утворення Громадської ради при Міській раді міста Кропивницького 
оголошено закритими .
  
  Головуючий на  установчих зборах                                              Лузан Л. М.

Секретар установчих зборів                                                      Лапіцька В. М.


