
ПРОТОКОЛ № 2
засідання Громадської ради 

при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького

   3 серпня 2018 р.                                                           м. Кропивницький
                                                                     вул. Велика Перспективна, 41, к. 426

Присутні:  47  членів  Громадської  ради,  секретар  Міської  ради  м.
Кропивницького  Табалов  А.  О.,  начальник  Головного  управління  ЖКГ
Кухаренко В. І.,  завідувач сектору екології  та природоохоронної діяльності
Управління  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного
середовища  Негода  Г.  Г.,  начальник  відділу  правового  забезпечення
Юридичного управління Вовенко О., начальник Управління містобудування
та  архітектури  Мездрін  В.  М.,  громадська  активістка  Паливода  Н.  Л.,
громадські активісти, представники ЗМІ.

Голова зборів: Лузан Л. М.
Секретар зборів: Лапіцька В. М.

Голова  зборів  Лузан  Л.  М.  запропонував  розпочати  засідання  Громадської
ради 
при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького.
Голосували: 
За — 47;
Рішення прийнято.

Запропоновано обрати лічильну комісію у кількості 3 осіб.
Голосували: 
За — 46;
Не голосували — 1.
Рішення прийнято.

Запропоновано  в  лічильну  комісію  членів  ГР:  Бойко  Р.  П.,  Середа  В.  О.,
Головко О. М., Чернійчука В. В. 

 
В результаті голосування набрано голосів:
Бойко Р. П. - 39;
Середа В. О. - 29;
Головко О. М. - 41;
Чернійчук В. В. - 17.

По результатам голосування до складу лічильної комісії обрано:
Бойко Р. П., Середа В. О., Головко О. М. 
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Голова   зборів  Лузан  Л.  М.  запропонував  регламент  роботи   засідання
Громадської  ради  при  Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста
Кропивницького: доповідач — 7 хвилин;
                               виступаючим — 3 хвилини;
                               репліка — 1 хвилина.
Голосували: 
За — 32;
проти — 0;
утримались — 1;
Не голосували — 14.
Рішення прийнято.

Голова  зборів  Лузан  Л.  М.  запропонував  порядок  денний  засідання  ГР,
затверджений Правлінням ГР. 

Порядок денний.  

1.  Інформація  про  діяльність   Громадської   ради  при  виконавчому  комітеті
Міської ради міста Кропивницького.
2.  Інформація  голів  комісій   Громадської   ради  при  виконавчому  комітеті
Міської ради міста Кропивницького про діяльність комісій  Громадської  ради
при виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького.
3.  Затвердження плану роботи  Громадської   ради при виконавчому комітеті
Міської ради міста Кропивницького на 2018 рік.
4.Про внесення змін в регламент Громадської  ради при виконавчому комітеті
Міської ради міста Кропивницького.
5.Збереження зелених насаджень в м. Кропивницькому та розміщення мафів та
інших об’єктів інфраструктури в м. Кропивницькому.
6. Різне.

Та запропонував додатково включити до порядку денного питання: інформація
про створення наглядових рад при комунальних підприємствах. 

За  включення  до  порядку  денного  під  номером 4  питання  :  інформація  про
створення наглядових рад при комунальних підприємствах

Голосували :
За — 41;
не голосували — 6.
Рішення прийнято.



3

Запропоновано порядок денний засідання ГР затвердити у такому варіанті:

Порядок денний 
1.  Інформація  про  діяльність   Громадської   ради  при  виконавчому  комітеті
Міської ради міста Кропивницького.
2.  Інформація  голів  комісій   Громадської   ради  при  виконавчому  комітеті
Міської ради міста Кропивницького про діяльність комісій  Громадської  ради
при виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького.
3.  Затвердження плану роботи  Громадської   ради при виконавчому комітеті
Міської ради міста Кропивницького на 2018 рік.
4. Інформація про створення наглядових рад при комунальних підприємствах.
5. Про внесення змін в регламент Громадської  ради при виконавчому комітеті
Міської ради міста Кропивницького.
6. Збереження зелених насаджень в м. Кропивницькому та розміщення МАФів
та інших об’єктів інфраструктури в м. Кропивницькому.
7. Різне.

Голосували: 
За — 46;
проти — 1;
утримались — 0;
Рішення прийнято.

1. Слухали Лузан Л. М. який доповів слідуюче :
Інформація про роботу ГР

12 квітня 2018 р. обрано новий склад ГР, та затверджено керівництво ГР.
За  цей  час  відбулось  1  засідання  ГР,  проведено  12  засідань  Правління  ГР,
розглянуто  12  звернень  громадян  ,  розглянуто  49  питань.  Направлено  35
звернень в органи місцевої влади, КРУ, СБУ, прокуратуру, інститути, державні
установи.  Проводились  зустрічі  з  головою  облради,  з  приводу  підвищення
тарифу  на  водопостачання  та  водовідведення,  та  діяльності  ОКВП  “Дніпро-
Кіровоград”.  По зверненням ведеться робота Правлінням ГР та профільними
комісіями  ГР  по  ОСББ,  захисту  прав  споживачів,  житлово-комунальному
господарству, транспорту, охороні здоров’я, освіті.
Приймали  участь  у  Форумі  сім’ї,  в  якому  приймали  участь  представники
Кіровоградської  області,  представники  обладміністрації,  облради,  науковці,
освітяни,  представники ГО,  молодіжних та  релігійних організацій.  Одним із
доповідачів Форуму була голова комісії ГР з охорони здоров’я Колєва Г. М.. На
Форумі  обмінялись  думками,  пропозиціями,  напрацюваннями  науковців,
педагогів.
Приймаємо участь у робочій групі щодо розвитку відкритих даних Міської ради
м. Кропивницького.,  де було представлено результати аудиту Міської ради м.
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Кропивницького та визначення пріоритетних наборів даних для оприлюднення.
Аудит відбувався протягом квітня-липня 18р., на робочій групі було зазначено
про відсутність даних про озеленення міста.  Планується презентація проекту
“Зелений Кропивницький”, за допомогою якого містяни бачитимуть, які дерева
видаляють, а де з’являються саджанці. 
ГР приймали участь в поданні  на Почесного громадянина міста  (посмертно)
Сороки Семена Климовича, в результаті спільних дій, комісією по нагородам
підтримано подання та буде розглядатись сесією міськради. 
По зверненням громадян вирішено питання щодо надання довідок. Проведено 2
національно-патріотичних  заходи  комісією  з  освіти.  Прийняли  участь  в
конкурсі стройової пісні серед учнів шкіл, в якості жюрі. Приймали участь в
організації та проведенні заходів присвячених дню пам’яті та примирення і 73
річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Участь у комісіях по
транспорту  та  відбору  на  зайняття  посади  керівника  комунального  закладу
“кіровоградська міська лікарня швидкої  допомоги”.  Участь в суботниках,  які
проводились в місті.
Участь в ході, в Києві, на підтримку української церкви.
Проводились  спільні  засідання  Правління  ГР  з  представниками  профільних
управлінь, яких запрошували. 

Налагоджуємо співпрацю з депутатським корпусом.
Налагоджуються  міжнародні  зв’язки,  для  чого   представник  ГР  їздив  в
Литовську  Республіку,  з  метою  поглиблення  міжнародної  співпраці  між
Громадською радою при виконавчому комітеті Міської ради м. Кропивницького
та  громадськими  радами  (чи  їх  відповідниками)  при  міськрадах  Литовської
республіки, про що додатково буде прозвітовано на цьому засіданні.
Обговорено орієнтовний план роботи ГР з секретарем міськради, з більшості
питань є взаєморозуміння.
ГР вважає, що питання щодо налагодження більш тісної та системної співпраці
між Органом виконавчої влади та ГР є одним з важливих при вирішенні питань
направлених на розвиток міста
ГР спрямовує свою діяльність  на те щоб залишатись налагодженим механізмом
щодо врахування  суспільної  думки під  час  формування  і  реалізації   міської
регіональної політики, а також на те щоб поряд з органами виконавчої влади
здійснювати  консультативно-дорадчі  функції  під  час  вирішення  актуальних
завдань соціально економічного та культурного розвитку міста.
Значну увагу ГР приділяє питанням національно-патріотичного виховання дітей
та молоді, та проблемам учасників АТО, людей з обмеженими можливостями,
збереженню зелених насаджень.
Також  завданням  ГР  є  здійснення  громадського  контролю  за  діяльністю
виконавчих  органів  міської  ради,  комунальних  підприємств,  вжиття  заходів
щодо вирішення проблем міста, та громадян.
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Проведення  спільних  заходів  ГР  та  влади,  таких  як  семінари,  конференції,
засідання за “круглим столом” та інших комунікативних заходів теж важливо
для  взаєморозуміння  та  спільних  дій  в  питаннях  розвитку  міста,  про  це
відбуваються консультації з Органом.
В роботі ГР є недоліки, не всі члени ГР приймають участь в роботі комісій, не
всі комісії працюють належним чином, зриваються засідання комісій, не завжди
є кворум на засіданнях Правління, членами ГР не пропагується діяльність ГР, не
всі  протоколи  засідань  Правління  на  сайті,  не  проводяться  зустрічі  з
мешканцями мікрорайонів, недостатньо висвітлюється діяльність ГР, із-за чого
багато кривотолків.

Виступив: Яковенко Д. В.  з пропозицією знаходити консенсунс в роботі ГР.
Виступив: Гречуха М. В. з питанням, чому перший заступник Яковенко Д. В. не
виконує свої обов’язки першого заступника.
Виступила: Жабчик Л. Г., про блокування розгляду питання по ОСББ першим
заступником голови ГР Яковенком Д. В.
Голова засідання ГР Лузан Л. М. зробив зауваження члену ГР Чернійчуку В. В.,
який кричав та лаявся.
Виступив: Завітневич О. О., який зробив зауваження членам ГР, які намагались
зірвати  засідання,  та  пропонував  продовжувати  роботу  у  відповідності  до
порядку денного та регламенту .

Виступив  голова  засідання  ГР  Лузан  Л.  М.  запропонував  взяти  до  уваги
інформацію про роботу  Громадської   ради при виконавчому комітеті  Міської
ради міста Кропивницького.

Голосували: 
За — 27;
проти — 1;
утримались — 0;
Не голосували — 19.
Рішення прийнято.

2.  Слухали: Багно  Л.  О.  голову   Комісії  з  питань  житлово-  комунального
господарства,  енергозбереження  та  комунальної  власності  ГР,  який
поінформував про роботу комісії.
  Слухали:  Гречуху  М.  В.  співдоповідача  по  роботі  комісії  ГР  з  ЖКГ,  по
проведеній  роботі  щодо  недопущення  незаконного  підняття  ціни  на
водопостачання та водовідведення ОКВП “Дніпро-Кіровоград”, який зазначив
про значні порушення при формуванні та затвердженні ціни на водопостачання
та водовідведення, та про порушення закону генеральним директором ОКВП
“Дніпро-Кіровоград”  при  складанні  протоколів  про  громадські  обговорення
ціни на водопостачання та водовідведення, та при формуванні ціни. Повідомив
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що з цього питання представники ГР звертались до голови облради, в КРУ, СБУ,
прокуратуру.
     Слухали: Ілика Р. І.  Генерального директора ОКВП “Дніпро-Кіровоград”,
про те що він діє в межах правового поля, та наполягав що звинувачення не
мають підгрунтя.
    Виступив: Кернасюка С. В. про те що генеральний директор ОКВП “Дніпро-
Кіровоград”  порушив  закон  при  затвердженні  ціни  на  водопостачання  та
водовідведення.
 Слухали: Сінченко О. М. голову Комісії з питань бюджету, податків, фінансів,
планування  та  соціально-економічного  розвитку,  яка  виразила  протест  з
приводу негарної поведінки членів ГР на цьому засіданні, які чуть не зірвали
засіданн,  кричали  та  непристойно  себе  поводили,   про  плани  провести
антикорупційний моніторинг. Аналіз формування коштів міського бюджету, про
здійснення  громадського контролю за  дотриманням вимог  законодавства  про
закупівлю товарів та послуг за державні кошти підприємствами, установами,
організаціями державної та комунальної власності.

   Слухали: Тарасова О. М. голова Комісії з питань промисловості, транспорту,
зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів про роботу комісії , про
ціни  на  перевезення  пасажирів  в  міському  транспорті,  про  пропозиції  до
порядку денного, про бачення голови ГР про подальшу роботу ГР, про ОСББ де
існують проблеми з техдокументацією та передачею землі.
  Слухали: Харламову Л. В. голову Комісії з питань архітектури, будівництва,
реклами,  регулювання  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього
природного середовища.  яка зазначила, що члени комісії не ходять на засідання
комісії, але незважаючи на це комісія працює на 100 відсотків. Про необхідність
упорядкування розміщення МАФів, та про містобудівну документацію.
    Слухали:  Колєву  Г.  М.  голова  Комісія  з  питань  охорони  здоров’я  та
соціальної  політики про вакханалію,  яку створили деякі  члени ГР,  із-за  чого
неможливо працювати. Надала інформацію про роботу комісії, яка працює по
питанням АТОшників, в результаті чого було створено 2 посади психологів, які
займаються реабілітацією учасників бойових дій на Сході. Надала інформацію
по іншій роботі комісії.   Слухали: Козуб І. Б.  голова Комісії з питань освіти,
культури, молоді і  спорту про зроблену роботу комісією, проведено заходи з
патріотичного виховання в школах міста, та в вишкільному таборі, про те що
комісія  не  засідала  поки  Козуб  І.  Б.  був  на  фронті,  підняв  питання  щодо
фінансування  освіти  в  місті,  про  25%  скорочення  груп  подовженого  дня  та
вихователів-викладачів,  та  про  більш  широке  вивчення  української  мови.
Зачитав текст звернення до міської влади щодо навчальних закладів.
Запропонував: підтримати звернення до міської влади щодо скорочення груп
подовженого дня та скорочення вихователів викладачів.
Голосували :
за — 28;
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проти — 0,
не голосували — 19;
Рішення прийнято.
Слухали : співдоповідача голови комісії з жкг Завражного Д. В. про осудження
недостойної  поведінки  деяких  членів   ГР  на  цьому  засіданні  ГР,  та  про
неможливість працювати в таких умовах. Про співпрацю з Республікою Литва,
та про зустріч з послом Литви. Повідомив про те що є напрямки співпраці з
Республікою  Литва,  які  треба  розвивати,  і  в  цьому  напрямку  8  серпня
планується зустріч з представниками Республіки Литва.
Запропоновано взяти до уваги інформацію голів комісій ГР.
Голосували:
за — 32;
не голосували — 15.
Рішення прийнято.

3. Слухали: Лузан Л. М. про запропонований план роботи ГР на 2018 р., про
зауваження та пропозиції до плану роботи ГР.
 Виступив: Тарасов О. М. який запропонував виключити в пункті 43---- його як 
виконавця.
Голосували пропозицію Тарасова:
за — 28;
не голосували — 19.
Рішення прийнято.

Запропоновано голосувати План роботи ГР на 2018 р. в цілому, з врахуванням
поправки по пункту 43.

Голосували:
за — 31;
не голосували — 16.
Рішення прийнято.

4.  Слухали:  Цертія  О.  М.  про  створення  наглядових  рад  при  комунальних
підприємствах  м.  Кропивницького.  Як  зазначив  Цертій  О.  М.  мета  і  місія
створення наглядових рад це досягнення ефективності  в  роботі  комунальних
підприємств, щоб ціни на надання послуг для населення  коштували якомога
менше, це єдиний спосіб контролю над комунальними підприємствами.
Запитання: Тарасов О. М. про те чи є практика створення, чи є досвід роботи
такої наглядової ради в інших містах?
Цертій О. М. відповів, що є в інших містах.
Наглядові ради створюються  при комунальних підприємствах, які підпадають
під відповідні критерії, практика проведення фінансових аудитів, оприлюднення
інформації  про  діяльність  підприємств,  професійний  контроль,  участь
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представників громадськості, члени наглядових рад працюють на безоплатній
основі.  Цертій  О.  М.  також  зазначив,  що  в  нього,  як  у  депутата,  нема
повноважень впливати на керівників комунальних підприємств.
Виступив: Кухаренко  В.  І.  про  роботу  комунальних  підприємств  керівники
звітували, також є звіти на сайті. 
Виступив: Махиня М. І. про нівелювання самої посади керівника підприємства,
коли керує наглядова рада, а відповідає керівник підприємства.
Запропоновано підтримати пропозицію Цертія О. М.
Виступив: секретар Міської ради міста Кропивницького Табалов О. М., який
зауважив, що ніхто не проти наглядових рад, але так як ця програма розроблена
центром політичних студій та аналітики “Ейдос”, на основі програми  створеної
в  Нідерландах,  то  її  потрібно адаптувати під  наші  реалії  та  закон,  і  з  цього
приводу краще зробити окрему нараду.
Ликов Д. М. запропонував підтримати депутата Цертія О. М.
Тарасов О. М. повідомив, що утримується від надання будь-якої оцінки так як
не зовсім розуміє про що конкретно мова, і впевнений, що 80% присутніх в залі
теж не знають про що мова.
Табалов  А.  О.  погодився  що  більшість  не  читали  проект  рішення  з  цього
питання.
Запропоновано взяти до відома.
Голосували: 
за — 14;
проти — 5;
утримались — 25;
не голосували — 3.
Рішення не прийнято.
Величко О. Г. Запропонував підтримати проект депутата Цертія О. М.
Голосували: 
за — 9;
проти — 0;
утримались — 9;
не голосували — 29.
Рішення не прийнято.
Лузан  Л.  М.  запропонував  доручити  Правлінню  ГР  вивчити  та  розглянути
питання про створення наглядових рад при комунальних підприємствах міста
на засіданні Правління ГР.
Голосували: 
за — 26;
проти — 5;
утримались — 7;
не голосували — 9.
Рішення прийнято.
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5. Запропоновано перенести питання про внесення змін до Положення про ГР
та до Регламенту ГР на слідуюче засідання ГР.
Голосували:
за — 25;
проти — 2;
утримались — 7;
не голосували — 13.
Рішення прийнято.

6.  Слухали:  Паливоду  Н.  Л.  про  знищення  зелених  насаджень  в  м.
Кропивницькому  громадянами,  підприємцями  та  з  дозволу  міської  влади.
Міська  влада  інколи приймає  рішення про  знищення  зелених  насаджень  які
здорові, і немає жодних підстав для їх видалення, але комусь це вигідно, таким
чином  місто  залишиться  без  “легень”,  адже  дерева  дають  кисень  яким  ми
дихаємо.
Козуб І. Б. запропонував включити громадську активістку Паливоду Н. Л. до
комісії  міської  влади,  яка  займається  обстеженням та  прийняттям рішень по
зелених  насадженнях.
Голосували: 
за — 25;
проти — 0;
утримались — 0;
не голосували — 22.
Рішення прийнято.
Слухали:  Кухаренка  В.  І.  про  те  що  необхідний  широкий  діалог  з
громадськістю стосовно зелених насаджень в м. Кропивницькому, так як мова
йде  тільки  про  знищені  зелені  насадження,  але  ніхто  не  каже  про  велику
кількість дерев та кущів, які були висаджені, а висаджено 2500 дерев та кущів в
місті.
Козуб І. Б. зауважив про варварську обрізку дерев при розчищенню крон.
Паливода  Н.  Л.  нагадала  про  так  зване  розчищення  зелених  насаджень  на
Ковалівському пляжі, яке є насправді знищенням зеленої зони.
Запропоновано  рекомендувати  міській  владі  розробити  Схему  розміщення
зелених насаджень в місті Кропивницькому, замовивши відповідний проект в
профільному інституті.
   
 Голосували: 
за — 25;
проти — 0;
утримались — 0;
не голосували — 22.
Рішення прийнято.
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Запропоновано перенести розгляд питання по МАФам на слідуюче засідання ГР,
так як члени ГР, які були присутні на засіданні спочатку покинули засідання ГР
та закрити засідання ГР. 
Голосували: 
за — 25;
проти — 0;
утримались — 0;
не голосували — 22.
Рішення прийнято.

  Голова                                                                                                       Лузан Л. М.

Секретар                                                                                                Лапіцька В. М.


