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зборів Громадської ради
        В Громадську раду входить 58 представників громадських організацій.
Пройшли реєстрацію станом на 14.07г.  31 чл., кворум для проведення зборів
є.  Пропоную припинити реєстрацію членів Громадської ради та розпочати
збори Громадської ради. Голосували:  «за» - 31. 
Присутні:  батьки учнів 18 ЗОСШ (двоє), жителі с. Гірниче – 12 чол.
          Величко О.Г.,  пропонує обрати секретаря  зборів,  запропоновано
Шевченко О.
Голосували: «за» - одноголосно.

       Величко О.Г., пропонує обрати лічильну комісію у складі  2чол.
Запропоновані кандидатури:
1. Чернійчук В.
2. Авдєєв Д.
Голосували: списком «за» - одноголосно.
Лічильна комісія займає свої місця. Лічильній комісії потрібно обрати голову
та секретаря, про що довести зборам ГР.
 Голова лічильної комісії - Чернійчук В., секретар – Авдєєв Д.           
 Голова  Громадської  ради  запропонував  установити  регламент  зборів,
доповідачам до 10 хв., виступаючим до 3 хв.
Голосували:«за» - одноголосно.

Порядок денний.

1. Заслухати  інформацію  голови  робочої  групи  Лузана  Л.М.  по  факту
побиття,  затримання  з  порушенням  прав  людини,   честі,   гідності
громадян працівниками правоохоронних органів 27.06.2017 року на те-
риторії міста Кропивницького.

2. Звіти  голів  постійно  діючих  комісій  Громадської  ради  про  виконану
роботу.

3.  Заслухати інформацію члена правління Тарасова О.М. про результати
спілкування  з  членами  Громадської  ради,  які  без  поважних  причин
пропустили більше 2-х загальних зборів ради поспіль:  Вельгун Н.М.,
Терлецьку О.Д., Казарян М.Д., Бондарєву А.В., Марцифей О.А., Ланец-
кого Я.В. та  прийняття рішення.

4. Розгляд заяви Бородіної Т.І. про звільнення її від обовязків першого за-
ступника голови Громадської ради та прийняття рішення.

5. Інше.



Пропозиція: затвердити порядок денний. 

Голосували: «за» -  одноголосно    .

           По першому питанню голова Громадської ради Величко О.Г. надав
слово Лузану Л.М. який довів інформацію про виконану роботу.
     В обговорення даної ситуації прийняли участь:  Ємець О., Махиня М.
Вирішили: інформацію взяти до відома залишити вирішення даного питання
без розгляду.
Голосували: «за» - 31 ,  «утримались»- 1 .   Рішення прийнято.
    
         З інформацією по другому питанню виступив Величко О.Г. та надав
слово  головам  постійно  діючих  комісій  Громадської  ради  доповісти  про
виконану роботу. 
    Виступили: Сінченко М., Шубіна Л., Колпак І., Погасій І., Чернійчук В.,
Тарасов О. та Величко О. замість Козуба І.
    Вирішили: інформацію взяти до відома.
Голосували: «за» - 30 ,  «проти» -1, «утримались»- 1 .   Рішення прийнято.
        
      По  третьму  питанню виступив  Тарасов  О.М.  який  поясний  що  він
особисто  в  телефонному  режимі  та  при  особистій  зустрічі  переговорив  з
кожним  хто  йшов  на  виключення.  Вирішили  кожну  кандидату  на
виключення розглядати окремо.
Вельгун Н.М. - виключити з членів Громадської ради.
Голосували: «за» - 28,  «проти» -1, «утримались»- 1.
Ланецкого Я.В. - виключити з членів Громадської ради.
Голосували: «за» - 27 ,  «проти» -1, «утримались»- 4.

Терлецьку О.Д., Казарян М.Д. – присутні на зборах вирішили не виключати з
членів Громадської ради. Голосували: «за» - одноголосно.

Бондарєву А.В. Марцифей О.А. – не виключити з членів Громадської ради
запросити на збори правління і на зборах правління прийняти рішення..
Голосували: «за» - одноголосно.
        
         По четвертому питанню заяву Бородіної Т.І. зачитав Величко О.Г.
Вирішили:  заяву  задовольнити,  обрати  першим  заступником  голови
Громадської ради Лузана Л.М.
Голосували: «за» -  31.   Рішення прийнято.

      При обговоренні інших питань розглянули:
5.1.     Звернення жителів с. Гірничого, виступив голова ОСББ Фоменко

Г., щодо неправомірних дій начальника ЖЕКа Лижняк Володимира
Миколайовича. 



Вирішили: дану інформацію прийняти до відома доручити правління вивчити
дану ситуацію та прийняти рішення відповідно до закону.
Голосували: «за» - 31 , «утримались»-  1.   Рішення прийнято.

5.2. Звернення батьків 18 ЗОСШ щодо неправомірних дій директора школи
Приліпко 

         Вирішили: дану інформацію прийняти до відома доручити правлінню
        зайнятись даним питанням.
Голосували: «за» - 30 ,  «утримались»-  1.   Рішення прийнято.

5.2. Звернення  Колпак  І.Л.  про  зняття  її  з  посади  голови  комісії  по
охороні здоровя.
Вирішили: звернення розглянути на правлінні і винести на розгляд
слідуючим зборам.

Голосували: «за» - одноголосно.   Рішення прийнято.

Поступила пропозиція збори Громадської ради закрити.
Голосували : «за» -  одноголосно. Рішення прийнято.

Голова  Громадської ради                                                                    О. Величко 

Секретар  Громадської ради                                                                О.Шевченко


