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Протокол № 3

зборів Громадської Ради

        В громадську раду входить 74 представників громадських організацій.

Пройшли реєстрацію станом на 14.20г. - 37чл., кворум для проведення зборів

є.  Пропоную  припинити  реєстрацію  членів  громадської  ради  та  розпочати

збори громадської ради. Голосували:  «за» - 37. 

Присутні: вісім мешканців будинку №4, провулку Училищного 

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

Запропоновані кандидатури:

1. Козуб І,Б

2. Вельгун Н.М.

3. Бондарєва А.В.

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

КозубІ.Б.,  секретар  Вельгун Н.М.

          Голова громадської ради запропонував установити регламент зборів,

доповідачам до 10 хв., виступаючим до 3 хв.

Голосували:«за» - одноголосно

Обрання секретаря зборів.

Запропоновані кандидатури:

1. Ємець О.О.  – взяла самовідвід.

2. Заболотна В.М.

Голосували: по другій кандидатурі «за» -  одноголосно.  

Секретарем зборів обрано: Заболотну В.М.

Порядок денний.

1. Надання  інформації  про  роботу  правління  ГР  та  постійно  діючих

комісій(Величко О.Г.).

2. Розгляд та затвердження Положення про громадську раду з внесеними

змінами та доповненнями(Погасій І.П.).

3. Розгляд та затвердження плану роботи ГР(Величко О.Г.).

4. Розгляд заяви Буторова Д. про вихід з ГР.

5. Розгляд  звернення  депутата  ВР  України  Горбунова  О.  про  розвиток

парків, зон відпочинку у м. Кропивницькому (Величко О.Г.).

6. Розгляд  звернення  до  міського  голови  про  матеріально-технічне

забезпечення роботи ГР (Величко О.Г.).



7. Розгляд  питання  про  недопустимість  зміни  тарифів  по  ЖКГ  для

фізичних  осіб  та  введення  мараторія  на  зміну  тарифів  до  кінця  2016

року.

8. Розгляд  питання  про  повернення  у  комунальну  власність  майнового

комплексу «Дніпро-Кіровоград» та надання  можливості  встановлення

індивідуального  опалення  громадянам  міста  Кропивницького(Лузан

Л.М.).

9. Створити  робочу  групу  по  розгляду  питання  повернення  ринків  у

комунальну власність.

Пропозиція: затвердити порядок денний. Голосували: «за» -  37.

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

проведено  5  зборів  правління  ГР,  правління  представлено  виконавчому

комітету міським головою, рішення правління виставляються на обговорення

на  сайті  та  фейсбук  ГР  на  обговорення  та  ознайомлення.  Зроблено  11

звернень до міського голови по прийнятим рішенням правління. Представник

правління приймає участь в апаратних нарадах міськвиконкому.  Комісії ГР

проводили  засідання  по  результатам  їх  роботи   приймались  рішення  на

правлінні. Для інформації по роботі комісій надається слово головам комісій

(представникам):  Погасій  І.П.,  Морозовій  В.В.,  Козуб  І.Б.;  Чернійчук  В.В.,

Скляниченко М.М.,, Колпак І.Л.

Зауважень та пропозицій не поступило.

Вирішили: інформацію по роботі правління ГР та  постійно діючих  комісій

прийняти до відома. Голосували: «за» 37, «проти»  - 0, «утримались»- 0.

      По другому питанню виступив Погасій І.П., який повідомив що правління

ГР  розглянуло  запропоновані  зміни   до  Положення  про  ГР  та  надав

інформацію про внесені зміни.

Виступили:

1. Буторов Д. запропонував внести зміни до п.8.12.

2.  Морозова  В.В.  запропонувала  створити  секретаріат  в  кількості  трьох

чоловік та ввести їх в правління ГР. 

Пропозиція Морозової В.В. не підтримана членами ГР( голосували «за» - 15,

«проти» - 16).

Вирішили:затвердити Положення про ГР з  доповненнями запропонованими

Погасієм І. та Буторовим Д. 

Голосували: «за» - 23, «проти» -6 . «утримались»-8. Рішення прийнято.

       По третьму питанню виступив Величко О.Г. який довів план роботи ГР,

узгоджений правління (протокол № 4).

Вирішили:затвердити план роботи ГР.

Голосували: «за» -25, «проти» - 2, «утримались» - 10.Рішення прийнято.



        По  четвертому  питанню виступив  Величко  О.Г.  який  зачитав  заяву

Буторова Д. про вихід з ГР.

Виступили:

1. Буторов Д. пояснив, що він не довіряє голові ГР, тому він хоче вийти з

ГР.

Вирішили: виключити Буторова Д. з членів ГР.

Голосували: «за»- 23, «проти» - 6, «утримались» - 8. Рішення прийнято.

       По пятому питанню виступив Величко О.Г. який довів інформацію по

зверненню до ГР депутата ВР України  Горбунова О. під час пресконференції

та  рішення  правління  ГР  (бюджетні  кошти  на  відновлення  парків,  зон

відпочинку  в  місті  направити:  парк  Ковалівський,  острів  Козачий,  сквер

Центральний).

Виступили:

1. Морозова В.В. кошти виділені на парк Перемоги цільові, перенаправити їх

на інші об’єкти не можливо. 

2. Махиня М.І. запропонував зняти дане питання з обговорення.

Вирішили: дане питання зняти з обговорення.

Голосували: «за» - 26,  «утримались» - 7,не голосували -4. Рішення прийнято.

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

звернення  до  міського  голови  про  матеріально-технічне  забезпечення  для

діяльності ГР.

Виступили:

1. Козуб І.Б. дане рішення потрібно прийняти на зборах.

2.  Поступила  пропозиції  приміщення  для  ГР  повинно  знаходитись  на

першому поверху міськвиконкому.

Вирішили: Величку О.Г. та Погасію І.П. підготувати звернення до міського

голови про матеріально-технічне забезпечення діяльності ГР

Голосували: «за» - одноголосно. Рішення прийнято.

          По сьомому питанню про недопустимість зміни тарифів по ЖКГ для

фізичних осіб та введення мараторію на зміну тарифів до кінця 2016 року на

підставі усних звернень під час зборів виступив Величко О.Г.

Вирішили: Величку О.Г. та Погасію І.П. підготувати звернення до міського

голови  про  недопустимість  зміни  тарифів  по  ЖКГ  для  фізичних  осіб  та

введення мараторію на зміну тарифів до кінця 2016 року.

Голосували: «за» - одноголосно. Рішення прийнято.

          По  восьмому  питанню  про  повернення  у  комунальну  власність

майнового  комплексу  «Дніпро-Кіровоград»  та  надання  можливості

встановлення  індивідуального  опалення  громадянам  міста  Кропивницького

виступив Лузан Л.М.



Вирішили:  Лузану  Л.М.  підготувати  звернення  до  міського  голови  про

повернення  у  комунальну  власність  майнового  комплексу  «Дніпро-

Кіровоград» та надання можливості встановлення індивідуального опалення

громадянам міста Кропивницького до зборів правлінні ГР.

Голосували: «за» - 20 , «проти» - 2. Рішення прийнято.

          По девятому питанню про  створення робочої групи для розгляду

питання повернення ринків у комунальну власність виступив Величко О.Г.

Вирішили: створити робочу групу у складі:

1. Чернічук В.В.

2. Короб С.М.

3. Бойченко С.М.

4. Ревнівцева І.В.

5. Надутенко О.В.

Голосували:  «за» - одноголосно. Рішення прийнято.

        

Поступила пропозиція збори громадської ради закрити.

Голосували: «за» - одноголосно.

Голова зборів громадської ради                                         О. Величко

Секретар зборів громадської ради                                     В. Заболотна


