
ПРОТОКОЛ №1
загальних зборів 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  :  58  членів  новообраної  Громадської  ради,  громадські  активісти,
журналісти місцевих ЗМІ.

За пропозицією членів Громадської ради головуючим на зборах орано Лузана
Л. М.
Проголосували : «за» - 36, «проти» – 0, «утрималось» – 0. Інші не голосували.
Секретарем    зборів    за   пропозицією  членів  Громадської  ради  обрано
Лапіцьку В. М.
Проголосували : «за» - 43, «проти» – 0, «утрималось» – 0. Інші не голосували.

До присутніх  у  актовій  залі  міської  ради звернувся  головуючий на зборах
Лузан Л. М.:
Для участі в загальних зборах з'явилися  члени Громадської ради у кількості
58 учасників.  Отже, кворум є, пропоную розпочати збори.
Голосування за початок зборів: за — 58.

Л. М. Лузан пропонує затвердити Регламент загальних зборів:
доповіді до 5 хвилин, виступи до 3 хвилин, запитання, репліки до 1 хвилини,
збори провести за 1 годину.
Проголосували : «за» - 58, «проти» – 0, «утрималось» – 0. 
Рішення прийнято. 
Регламент загальних зборів затверджено. 

Затвердження порядку денного зборів.

 Головуючий запропонував затвердити порядок денний загальних зборів.

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
загальних зборів Громадської ради 

при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького:

1. Обрання голови, заступника та секретаря Громадської ради.
2. Визначення кількості та переліку постійних комісій Громадської ради.
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3. Про внесення змін до Положення про Громадську раду при виконавчому
комітеті Кіровоградської міської ради.
4. Затвердження обраних голів постійних комісій Громадської ради.
5. Різне.

 Додаткових пропозицій та 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 у кількісному та 
персональному складі такому, як і на установчих зборах.
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
3. Бойко Роман Петрович
 Запропоновано голосування провести списком .
 Голосували : «за» - 53, «проти» – 0, «утрималось» – 0. Інші не голосували.
Рішення прийнято. 

Лічильна комісія обрана в складі: 

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

Розгляд наступного  питання порядку денного. 

І. Обрання голови Громадської ради
Запропоновано такі кандидатури для обрання голови , а саме:

1. Лузан Леонід Миколайович
2. Яковенко Дмитро Валерійович
3. Орєшков Геннадій Миколайович
4. Васильєв Дмитро Миколайович
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5. Мамедов Вилаят Закарай огли

 Запропоновані кандидатури Д. М. Васильєв, В. З. Мамедов, взяли самовідвід.
 
 Голосували за кандидатуру Лузана Леоніда Миколайовича:
 «За» – 33, «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.

Головою Громадської ради  обрано Лузана Леоніда Миколайовича.

Надалі збори згідно порядку денного веде Лузан Л. М.

Розгляд наступного питання  порядку денного.

ІІ. Обрання першого заступника голови Громадської ради.

Запропоновано такі кандидатури для обрання першого заступника голови 
Громадської ради, а саме:

1. Яковенко Дмитро Валерійович
2. Орєшков Геннадій Миколайович
3. Барабуля Микола Іванович
4. Гречуха Микола Володимирович

 Під час обговорення запропонованих кандидатур Г. М. Орєшков покинув зал 
засідання. Член Громадської ради І. Л. Колпак запропонувала не розглядати 
кандидатури на посаду першого заступника голови Громадської ради, які 
відсутні на засіданні, бо немає змоги заслухати бачення роботи Громадської 
ради .  Член Громадської ради С. В. Кернасюк пропонував у телефонному 
режимі звязатися із Гречухою М. В., щоб ознайомитися із його думкою, але 
більшість членів Громадської ради відмовилася від такої пропозиції.

На голосування винесено дві кандидатури.
 
 Голосували за кандидатуру Яковенка Дмитра Валерійовича:
 «За» – 33, «проти» – 0, «утрималось» - 0. Інші учасники не голосували.
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Голосували: за кандидатуру Барабулі Миколи Івановича:
 «За» – 14, «проти» – 0, «утрималось» - 0. Інші учасники не голосували.
 
Рішення прийнято за результатами рейтингового голосування.

Першим заступником Голови Громадської ради  обрано Яковенка 
Дмитра Валерійовича.

ІІІ. Обрання секретаря Громадської ради.

Голова вніс пропозицію обрати секретарем Громадської ради при 
Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького Лапіцьку Вікторію
Миколаївну.
Інших пропозицій не надходило.

Голосували за кандидатуру Лапіцької Вікторії Миколаївни:
«За» – 57, «проти» – 0, «утрималось» - 0. Інші учасники не голосували.
 
Рішення прийнято за результатами голосування.

Секретарем Громадської ради  обрано Лапіцьку Вікторію Миколаївну.

Розгляд першого питання порядку денного вичерпано.

Наступне питання порядку денного.

2. Визначення кількості та переліку постійних комісій Громадської ради.

Запропоновано визначитися щодо кількості постійних комісій. 
Надійшло дві пропозиції — 6 (шість) комісій, які за назвами та функціями
співпадають  із  відповідними  депутатськими  постійними  комісіями  міської
ради, або 7 (сім), при цьому у окремі комісії виділяються Комісія з охорони
здоров'я та соціальної політики та Комісія з питань освіти культури, молоді і
спорту.
За  результатами  обговорення  вирішено  поставити  на  голосування
підтриманий більшістю другий варіант — 7 комісій.

Голосували:
«За» – 47, «проти» – 0, «утрималось» - 0. Інші учасники не голосували.

У складі Громадської ради діятиме 7 постійних комісій.
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У роботі Громадської ради оголошено перерву для формування складу 
постійних комісій та обрання голів (керівного складу) цих комісій.

Після перерви учасники зборів розпочали розгляд наступного питання:

3. Голова Громадської ради Лузан Л. М. вніс пропозицію у зв'язку з 
перейменуванням органу, при якому створена Громадська рада, внести зміни 
до Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті 
Кіровоградської міської ради, замінивши вирази “Кіровоградська міська 
рада” та “Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради” на “Міська рада 
міста Кропивницького “ та “Виконавчий комітет Міської ради міста 
Кропивницького” у всіх місцях по тексту Положення у відповідних відмінках.

«За» – 38, «проти» – 0, «утрималось» - 0. Інші учасники не голосували.

4. Затвердження обраних голів постійних комісій Громадської ради.

За поданням інформації представниками постійних комісій Громадської ради 
на затвердження  загальними зборами винесено такі кандидатури:

 Барабуля Микола Іванович — на голову 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 

 Сінченко Олена Миколаївна — на голову Комісії з питань бюджету, 
податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку 

Харламова Людмила Вікторівна — на голову Комісії з питань 
архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища 

Тарасов Олександр Миколайович — на голову Комісії з питань 
промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав 
споживачів 

Багно Леонід Олексійович — на голову Комісії з питань житлово-
комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності 

Колєва Ганна Михайлівна — на голову Комісія з питань охорони 
здоров’я та  соціальної політики 

Козуб Ігор Борисович — на голову Комісії з питань освіти, культури, 
молоді і спорту 
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Голосували списком за запропонованими кандидатурами:
«За» – 32, «проти» – 0, «утрималось» - 4. Інші учасники не голосували.

Таким чином, загальні збори  Громадської ради при Виконавчому комітеті 
Міської ради міста Кропивницького утворили сім постійних комісій 
Громадської ради та затвердили сімох голів цих постійних комісій.

Порядок денний загальних зборів вичерпано.
 
Загальні збори Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської ради 
міста Кропивницького оголошено закритими .
  

Голова Громадської ради                                                           Лузан Л. М.

Секретар Громадської ради                                                       Лапіцька В. М.


