
ПОВІДОМЛЕННЯ
ініціативної групи з підготовки установчих зборів 

Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської ради 
міста Кропивницького (2020-2022 рр.)

про проведення та учасників установчих зборів

УВАГА!!!
Установчі збори з формування Громадської ради при Виконавчому комітеті

Міської  ради  міста  Кропивницького  (2020-2022 рр.)  відбудуться 30 липня
2020 року в  приміщенні  Міської  ради  міста  Кропивницького  (вул. Велика
Перспективна, 41), 4 поверх, каб. 426.

Початок зборів о 14.00. Початок реєстрації о 13.00. 
При собі мати документ, що посвідчує особу.
Захід буде проводитися з дотримання протиепідемічних та санітарних норм

(при собі мати захисні маски). 
Вхід до приміщення міської  ради без  захисних масок заборонений,  при

вході проводиться температурний скринінг.

Шановні кандидати до складу Громадської ради при Виконавчому комітеті
Міської ради міста Кропивницького (2020-2022 рр.), зверніть, будь ласка, увагу,
що склад Громадської ради буде сформований на установчих зборах шляхом
рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах,
та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Участь у голосуванні за довіреністю не допускається.

Біографічні  довідки,  фото,  мотиваційні  листи  кандидатів  до  складу
громадської  ради;  відомості  щодо  результатів  діяльності  ІГС  розміщені  на
офіційному  вебсайті  Міської  ради  міста  Кропивницького  у  розділі:
“Громадянам” — “Громадська рада” — “Установчі збори 2020” — “Учасники
установчих зборів”.

СПИСОК
кандидатів до складу Громадської ради при Виконавчому комітеті 

Міської ради міста Кропивницького (2020-2022 рр.) 
учасників установчих зборів

№ 
Назва інституту громадянського суспільства ПІБ делегованого

представника інституту
громадянського суспільства

1
Громадська організація “Територія успіху” Дуднік 

Інга Вячеславівна 

2
Кіровоградська обласна організація національного 
форуму профспілок України

Кернасюк
Сергій Валентинович



№ 
Назва інституту громадянського суспільства ПІБ делегованого

представника інституту
громадянського суспільства

3
Кіровоградське обласне відділення Всеукраїнської 
громадської організації “Український союз 
промисловців та підприємців”

Махиня 
Микола Іванович

4
Громадська організація “Стратегія майбутнього” Стародубцева 

Оксана Іванівна

5
Кіровоградська обласна організація профспілки 
працівників охорони здоров’я України 

Однобочко 
Вікторія Вікторівна

6
Громадська організація “Кіровоградський 
євромайдан”

Вельгун 
Наталія Миколаївна

7
Громадська організація “Центральноукраїнський 
антикорупційний офіс”

Гречуха 
Микола Володимирович

8
Громадська організація  “Батьківська рада 
Кропивницького”

Бринза 
Олена Леонідівна

9
Кіровоградська міська громадська організація 
“Спілка незрячих Кіровоградського УВП УТОС”

Раєва 
Валентина Миколаївна

10
Громадська організація “Університет третього віку 
“Натхнення”

Позднякова 
Фаїна Іллівна 

11
Благодійна органзація “Благодійний фонд 
“Благомир ВС”

Орєшков 
Геннадій Миколайович

12
Громадська організація “Народна булава” Павлов 

Олександр Олексійович

13
Кіровоградська обласна громадська організація 
матерів дітей-інвалідів та інвалідів “Серце матері”

Шукрута 
Людмила Володимирівна

14
Громадська організація “Молодіжне об’єднання 
“Рідне місто”

Вічірко 
Яна Віталіївна

15
Громадська організація “Правовий напрям” Лузан 

Леонід Миколайович

16
Кіровоградська обласна громадська організація 
“Асоціація бойових мистецтв”

Савранський 
Євген Олександрович

17
Громадська організація “Громадська перспектива” Мамедов 

Вилаят Закарай огли

18
Громадська організація “Асоціація політичних 
наук”

Козин 
Аміна Юріївна

19
Громадська організація “Серця матерів та ветеранів
війни Кропивницького”

Самаріна 
Вікторія Кімівна

20
Громадська організація “Всеукраїнська громадська 
організація “Варта Конституції”

Головко 
Олександр Михайлович



№ 
Назва інституту громадянського суспільства ПІБ делегованого

представника інституту
громадянського суспільства

21
Громадська організація “Українське об’єднання 
учасників бойових дій та волонтерів АТО у 
Кіровоградській області”

Зеленько-Розумівський 
Іван-Зореслав Іванович

22
Кіровоградська обласна громадська організація 
“Об’єднання болгар “Нашите хора”

Осадчий 
Сергій Юрійович

23
Громадська організація “Партійний контроль” Войний 

Анатолій Віталійович 

24
Кіровоградський обласний благодійний фонд “Наш 
дім”

Завражний 
Дмитро Володимирович

25
Кропивницьке крайове козацьке товариство Буго-
Гардівської паланки Українського козацтва

Шарий 
Віктор Григорович

26
Громадська організація “Мобільна волонтерська 
група”

Салімова 
Наталія Володимирівна 

27
Громадська організація “Рідний Кіровоград” Данільченко 

Юрій Миколайович

28
Громадська організація “Перевесло” Михальонок 

Ольга Петрівна

29
Громадська організація “Комітет сприяння розвитку
інформаційного суспільства”

Короб 
Сергій Миколайович

30
Громадська організація “Центр медико-
психологічної реабілітації “КОМ-ПАС”

Колєва 
Ганна Михайлівна

31 Громадська організація “Волонтерське об’єднання 
учасників Майдану та бойових дій”

Козуб 
Ігор Борисович

32
Міська профспілкова організація працівників 
освіти і науки України міста Кропивницького

Вавіліна 
Наталія Федорівна

33
Кіровоградська обласна організація Всеукраїнської 
громадської організації “Асоціація сприяння 
самоорганізації населення”

Волошина 
Алла Володимирівна

34
Релігійна організація “Релігійна громада “Церква 
євангельських християн-баптистів “Живе слово” у 
місті Кропивницький”

Тесленко 
Сергій Володимирович

35
Громадська організація “Центр української 
політики “Ексампей”

Багно 
Леонід Олексійович

36
Громадська організація “Союз офіцерів органів 
внутрішніх справ Кіровоградщини”

Лузан 
Ярослав Леонідович

37
Кропивницьке міське Товариство політичних 
в’язнів і репресованих 

Тихонович 
Надія Миколаївна



№ 
Назва інституту громадянського суспільства ПІБ делегованого

представника інституту
громадянського суспільства

38
Громадська організація “Кіровоградська обласна 
організація спілки офіцерів України”

Талмазан 
Георгій Іванович

СПИСОК 
представників інститутів громадянського суспільства, 

яким відмовлено в участі в установчих зборах 
Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської ради 

міста Кропивницького (2020-2022 рр.)

Назва інституту
громадянського

суспільства

ПІБ делегованого
представника

інституту
громадянського

суспільства 

Підстава для відмови

1

Кіровоградська обласна 
організація фізкультурно-
спортивного товариства 
“Спартак”

Коваленко 
Олексій Русланович

Документи подані після 16.00 год. 
30.06.2020.

2
Кіровоградський обласний 
німецький культурний центр
“Розвиток”

Ващук Руслана 
Олександрівна

Документи подані після 16.00 год. 
30.06.2020.

3

Відокремлений підрозділ 
федерації спортивного 
туризму України 
“Кропивницька міська 
федерація спортивного 
туризму”

Савранський 
Дмитро 
Олександрович

ІГС діє менше шести місяців до 
дати оприлюднення повідомлення 
про формування складу 
громадської ради. ІГС пов'язаний 
(має спільного керівника) з іншим 
ІГС, що делегував свого кандидата

4
Благодійний фонд підтримки
розвитку освіти та культури 
імені Григорія Сковороди

Рєвнівцева 
Інна Володимирівна

ІГС пов'язаний (має спільного 
керівника) з іншим ІГС, що 
делегував свого кандидата.

_________________________________________________

За  рішенням  ініціативної  групи  з  підготовки  установчих  зборів  Громадської
ради  при  Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста  Кропивницького  (2020-
2022 рр.)  (протокол  №5  від  23.07.2020)  Рєвнівцеву  Інну  Володимирівну,
делегованого кандидата від Благодійного фонду підтримки розвитку освіти та
культури імені Григорія Сковороди, включено в  Список кандидатів до складу
Громадської  ради  при  Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста
Кропивницького (2020-2022 рр.) учасників установчих зборів.


