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Протокол № 4

зборів Громадської Ради

        В громадську раду входить 73 представників громадських організацій.

Пройшли  реєстрацію  станом  на  14.30г.,   38   чл.,  кворум  для  проведення

зборів  є.  Пропоную  припинити  реєстрацію  членів  громадської  ради  та

розпочати збори громадської ради. Голосували:  «за»- 38. 

Присутні: представники другого пологового будинку 14 чол., депутат міської

ради Бойко С.В.

         Величко О.Г., пропонує обрати лічильну комісію у складі  3чол.

Запропоновані кандидатури:

1. Чернійчук В.В.

2. Сінченко М.В.

3. Авдєєв Д.С.

Голосували: списком «за» - одноголосно

Лічильна комісія займає свої місця. Лічильній комісії потрібно обрати голову

та секретаря, про що довести зборам ГР.  Обявляють: голова лічильної комісії

Адєєв Д.С.,  секретар  Сінченко М.В.

          Голова громадської ради запропонував установити регламент зборів,

доповідачам до 10 хв., виступаючим до 3 хв.

Голосували:«за» - одноголосно

Обрання секретаря зборів.

Запропоновані кандидатури:

1. Колпак І.Л.

Голосували: «за» -  одноголосно.  

Секретарем зборів обрано: Колпак І.Л.

Порядок денний.

1. Звіт правління про виконану роботу.

2. Про недопущення закриття 2-го пологового будинку.

3. Підтвердити  рішення  правління  ГР по  не згоді  з  зняттям  з  посади

секретаря міської ради Бойка С.В.

4. Затвердження  рішення  правління  ГР  що  призначення  на  ключові

посади  виконавчих  органів  повинно  проходити  тільки  після

проведення громадських слухань та на конкурсній основі.

5. Затвердження пропозиції ГР по системі «Прозоро»: закупка товарів

50 000грн., послуги 300 000грн.

6. Про будівництво заводу по переробці твердих побутових відходів (за

рахунок інвестицій, по екології).

7. Про  надання  дозволу  інвалідам  зупиняти  транспортні  засоби  під

знаками: «Стоянку заборонено», «Зупинка заборонена».



8. Про заборону розміщення реклами в межах м. Кропивницького для

поїздок до Криму, РФ.

9. Про організацію вивозу ТПВ.

10. Про запрошення керівників виконавчих органів на збори ГР.

Пропозиція: затвердити порядок денний. Голосували: «за» -  одноголосно.

      По  першому  питанню  виступив  Величко  О.Г.,  який   повідомив,  що

проведено  14  зборів  правління  ГР,  правління  представлено  виконавчому

комітету міським головою, рішення правління виставляються на обговорення

на сайті та у фейсбук  на обговорення та ознайомлення. Зроблено 30 звернень

до міського голови по прийнятим рішенням правління. 

Зауважень та пропозицій не поступило.

Вирішили:  інформацію  по  роботі  правління  ГР  та  постійно  діючих  комісій

прийняти до відома. Голосували: «за» - одноголосно.

      По другому питанню виступив Величко О.Г. надав слово голові профкому

2-го  пологового  будинку  Бельчику  Л.Г.  який  обґрунтував  не  допустимість

закриття пологового будинку (оптимізації).

Виступили:

1. Бородіна Т.І. зробити все можливе щоб пологовий будинок працював.

2. Погасій І.П. пропонує провести громадські слухання.

Вирішили: звернутись до міського голови з вимогою не допустити закриття

2-го пологового будинку.

Голосували: «за» - одноголосно.  Рішення прийнято.

       По  третьму  питанню  виступив  Величко  О.Г.,  надав  слово  депутату

міської  ради  Бойку  С.В.,  який  розповів  про  порушення  при  знятті  його  з

посади секретаря міської ради.

Виступили:

1. Погасій І.П. щоб зрозуміти що трапилось потрібно  проглянути сесійне

засідання,  Табалов  А.  голосував  сам  за  себе  – це  конфлікт  інтересів.

Повне порушення регламенту та процедурних норм.

Вирішили: правління ГР прийняло правильне рішення по не згоді з зняттям з

займаної  посади  секретаря  міської  ради  Бойка  С.В.  дану  інформацію

оприлюднити на сайті ГР та надати міському голові для ознайомлення.

Голосували: «за» - одноголосно. Рішення прийнято.

        По четвертому питанню виступив Величко О.Г. 

Поступила пропозиція провести голосування без обговорення. 

Вирішили: затвердити рішення правління  ГР про що повідомити мешканців

міста та міського голову.

Голосували: «за»- одноголосно. Рішення прийнято.

       По пятому питанню виступив Величко О.Г. 

Поступила пропозиція провести голосування без обговорення. 



Вирішили: затвердити рішення правління  ГР по системі «Прозоро»: закупка

товарів 50 000грн., послуги 300 000грн. про що повідомити громадян міста та

міського голову.

Голосували: «за»- одноголосно. Рішення прийнято.

       По шостому питанню виступив Величко О.Г. який довів інформацію про

обговорення даного питання на правлінні ГР.

Виступили:

1.  МахиняМ.І.  де  поділося  4  млн.  грн.  які  були  раніше  виділені  для

будівництва даного заводу?

2.  Гуцуляк  М.В.  запропонував  перед  прийняттям  рішення  провести

екологічну  експертизу,  в  склад  комісії  обов’язково  включити  представників

громади і тільки потім приймати відповідне рішення.

Вирішили:  запропонувати  створити  комісію  та  провести  екологічну

експертизу,  в  склад  комісії  обов’язково  включити  представників  громади  і

тільки потім приймати відповідне рішення.

Голосували: «за» - одноголосно.  Рішення прийнято.

          По сьомому питанню виступив Величко О.Г. який довів інформацію

про звернення Ліпка М.П. до правління ГР і вжиті заходи.

Виступили:

1.  Погасій  І.П.  запропонував  дане  питання  вирішити  головам  комісій  ГР

Погасію І.П.  з  Чернійчуком В.В  при взаємодії з  керівництвом  національної

поліції міста.

Вирішили: дати доручення головам комісій ГР Погасію І.П., Чернійчуку В,В.

вирішити  дане  питання  при  взаємодії  з  керівництвом  національної  поліції

міста.

Голосували: «за» - одноголосно. Рішення прийнято.

          По восьмому питанню виступив Лузан Л.М. який запропонував на час

війни  з  РФ,  окупацією  Криму  заборонити  рекламу  поїздок  на  окуповану

територію та в РФ у межах м. Кропивницького.

Вирішили:  пропозицію  Лузана  Л.М.  підтримати,  голові  ГР  підготувати

відповідне звернення до міського голови.

Голосували: «за» - 33, «проти» - 3. Рішення прийнято.
         

         По  девятому  питанню  виступила  Надутенко  О.В.  вивіз  ТПВ

проводиться не регулярно, виконавчим органам потрібно розірвати договір на

вивіз ТПВ та провести новий тендер.

Виступили:

1.Сінченко М.В. звертаю вашу увагу на недоцільну роботу перевізників ТПВ,

рекомендувати  переглянути  договір  на  виконання  даної  послуги.  Провести

перерахунок оплати наданих послуг за невиконання робіт.

Вирішили: Сінченку М.В. підготувати проект рішення і розглянути  його на

правлінні ГР.



Голосували: «за» - одноголосно. Рішення прийнято.  
       

          По десятому питанню виступив Величко О.Г. 

Поступила пропозиція провести голосування без обговорення. 

Вирішили:  на  збори  ГР,  правління  запрошувати  керівників  виконавчих

органів при розгляді питань їхнього профілю.

Голосували: «за»- одноголосно. Рішення прийнято.

        

Поступила пропозиція збори громадської ради закрити.

Голосували: «за» - одноголосно.

Голова зборів громадської ради                                         О. Величко

Секретар зборів громадської ради                                      І. Колпак


