
 

 

15.12.2017                                                                           м. Кропивницький 

14.00 год.                                                                            вул. В.Перспективна,41                              

                                                                                             приміщення міської  

                                                                                             ради 426 

                                                   Протокол № 9 

зборів Громадської ради 

 

До Громадської ради входить 58 представників громадських 

організацій. Станом на 14.00 реєстрацію пройшли 31 чл., кворум для 

проведення зборів є. Голова запропонував припинити реєстрацію членів 

Громадської ради та розпочати збори . Голосували:  «за» - 24.  
 

Присутні:  секретар міської ради Табалов А. О., начальник відділу з питань 

внутрішньої політики Запорожан С. В. 

 

Величко О.Г. запропонував обрати секретаря зборів — Шевченко О.  

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

Величко О.Г. запропонував обрати лічильну комісію у складі  2 осіб. 

 

Запропоновані кандидатури: 

1. Козерук С. 

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 – Авдєєв Д., секретар –  Козерук С.         

 Голова Громадської ради запропонував установити регламент зборів: 

доповідачам — до 10 хв., виступаючим —  до 3 хв. 

Голосували:«за» - одноголосно. 

 

Порядок денний. 

1. Звіт за роботу Громадської ради за 2017 рік. 

2. Виключення з членів Громадської ради за власним бажанням (заяви 

Ємець О., Шаповал Н.) 

3. Інше. 

Пропозиція: затвердити порядок денний.  

Голосували: «за» -  одноголосно    . 

 

По першому питанню виступив голова Громадської ради Величко О.Г. 

із звітом про роботу ради за 2017 рік (звіт затверджений правлінням, 



 

 

розміщений на сайті міської ради міста Кропивницького в розділі 

“Громадська рада – інформація”) 

 

Вирішили: інформацію взяти до відома. 

Голосували: «за» - одноголосно.   Рішення прийнято. 

     

З інформацією по другому питанню виступив Величко О.Г., який довів 

до відома членів ГР заяви Ємець О. та Шаповал Н. 

     

Вирішили: задовольнити заяви Ємець О. та Шаповал Н. та виключити 

їх з членів Громадської ради. 

Голосували: «за» - 23, «утримались» - 1.   Рішення прийнято. 

    

По третьому питанню виступили: 

1. Махиня М.І. запропонував виразити недовіру голові правління ВАТ 

«Кіровоградгаз» Гладкому О. М. 

Вирішили: виразити недовіру голові правління ВАТ «Кіровоградгаз» 

Гладкому О. М. Голові Громадської ради звернутись письмово до голови 

НКРЕКП Вовк Д. та довести до відома дану інформацію. 

Голосували: «за» - одноголосно.   Рішення прийнято. 

2. Авдєєв Д. підняв питання по ЗОШ № 18. 

Вирішили: дане питання знаходиться на контролі правління, 

відповідальна — Колпак І. 

Голосували: «за» - одноголосно.   Рішення прийнято. 

 

Надійшла пропозиція збори Громадської ради закрити. 

Голосували : «за» -  одноголосно. Рішення прийнято. 

 

Голова  Громадської ради                                                                    О. Величко  

 

Секретар  Громадської ради                                                                О.Шевченко 


