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30 серпня 2019 року 

14:00 

м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41 

Приміщення міської ради, каб. 426 

 

Протокол  

зборів Громадської ради при виконавчому комітеті 

Міської ради міста Кропивницького  

Присутні члени Громадської ради при виконавчому комітеті міської ради міста 

Кропивницького (далі за текстом – ГР) у кількості 34 особи відповідно до списку реєстрації, 

який додається до Протоколу. 

Інші присутні: О.А. Горбенко (начальник відділу внутрішньої політики міськради), Л.Д. 

Костенко (начальник управління освіти міськради), О.В.Боршуляк (голова ГО 

«Кіровоградська обласна асамблея інвалідів»), В.О. Колінько. 

Головуючий зборів – Л.М. Лузан (голова ГР), секретар зборів – В.М. Лапіцька (секретар ГР). 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ: 

1. Лузан повідомив, що на засіданні станом на 14:15 зареєструвалось 33 члени ГР та 

поставив на голосування розпочати збори ГР. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„ЗА” – 33 „ПРОТИ” – 0, „утримався” - 0 
 

ВИРІШИЛИ: 

Розпочати збори ГР. 

2. Лузан повідомив про необхідність обрання лічильної комісії у кількості 3 осіб.. 

Тарасов запропонував обрати лічильну комісію у кількості 6 осіб. Лузан поставив на 

голосування першу пропозицію: обрати лічильну комісію у кількості 3 осіб.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

„ЗА” – 16 „ПРОТИ” – 0, „утримався” - 0 

 

Лузан поставив на голосування другу пропозицію: обрати лічильну комісію у кількості 6 

осіб. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„ЗА” – 17 „ПРОТИ” – 0, „утримався” - 0 
 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати лічильну комісію у кількості 6 (шість) осіб. 

3. Лузан поставив на голосування питання обрання до лічильної комісії Ліпка, Яковенка, 

Погоні, Бойка, Головка, Козин. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„ЗА” – 32 „ПРОТИ” – 0, „утримався” - 0 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати до складу лічильної комісії Ліпка, Яковенка, Погоню, Бойка, Головка, Козин. 
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Лузан повідомив про необхідність затвердити регламент проведення зборів.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

„ЗА” – 24 „ПРОТИ” – 0, „утримався” - 0 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити наступний регламент проведення зборів ГР: доповідь – 7 хвилин, виступи – 3 

хвилини, репліки – 1 хвилина. 

4. Лузан заявив про необхідність затвердити порядок денний зборів.  

Лузан поставив на голосування включення до порядку денного додаткового питання: 

1.Про проблему доступу дітей з обмеженими можливостями до навчальних закладів 

міста (доповідач Людмила Шукрута, співдоповідач Лариса Костенко). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„ЗА” – 33 „ПРОТИ” – 0, „утримався” - 0 

 

ВИРІШИЛИ: 

Включити до порядку денного додаткове питання: 

1.Про проблему доступу дітей з обмеженими можливостями до навчальних закладів 

міста (доповідач Людмила Шукрута, співдоповідач Лариса Костенко). 

 

Лузан поставив на голосування включення до порядку денного додаткового питання: 

2. Обговорення підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення (доповідач 

Микола Гречуха). 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„ЗА” – 32 „ПРОТИ” – 0, „утримався” - 0 
 

ВИРІШИЛИ: 

Включити до порядку денного додаткове питання: 

2. Обговорення підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення (доповідач 

Микола Гречуха). 

 

Лузан поставив на голосування включення до порядку денного додаткового питання: 

3. Повернення до деяких питань порядку денного зборів ГР 8.02.2019 року. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„ЗА” – 23 „ПРОТИ” – 0, „утримався” - 0 

 

ВИРІШИЛИ: 

Включити до порядку денного додаткове питання: 

3. Повернення до деяких питань порядку денного зборів ГР 8.02.2019 року. 

 

Лузан поставив на голосування порядок денний в цілому: 

ГОЛОСУВАЛИ: 
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„ЗА” – 33 „ПРОТИ” – 0, „утримався” - 0 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний з наступних 6 питань: 

1.Про проблему доступу дітей з обмеженими можливостями до навчальних закладів 

міста (доповідач Людмила Шукрута, співдоповідач Лариса Костенко). 

2. Обговорення підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення (доповідач 

Микола Гречуха). 

3. Повернення до деяких питань порядку денного зборів ГР 8.02.2019 року. 

4. Про звернення до Міської ради міста Кропивницького з пропозицією розробки та 

укладення бюджетного регламенту міста та створення робочої групи (доповідач Олена 

Сінченко). 

5. Різне 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про проблему доступу дітей з обмеженими можливостями до навчальних закладів 

міста (доповідач Людмила Шукрута, співдоповідач Лариса Костенко). 

2. Обговорення підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення (доповідач 

Микола Гречуха). 

3. Повернення до деяких питань порядку денного зборів ГР 8.02.2019 року.  

4. Про звернення до Міської ради міста Кропивницького з пропозицією розробки та 

укладення бюджетного регламенту міста та створення робочої групи (доповідач 

Олена Сінченко). 

5. Різне. 

По першому питанню порядку денного слухали, обговорювали та 

запропонували: 

1. З доповіддю виступила Шукрута. Шукрута відповіла на питання. 
З доповіддю виступила Костенко. 

У виступах висловили свої пропозиції Шубіна, Харламова, Гречуха, Яковенко.  
Лузан поставив на голосування пропозицію. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„ЗА” – 28, „ПРОТИ” – 0, „утримався” - 0 
 

ВИРІШИЛИ: 

Створити комісію, у яку увійдуть представники Громадської ради, громадських організацій 

та управління освіти для вивчення питання обладнання школи з метою повного доступу 

дітей з обмеженими можливостями. 

По другому питанню порядку денного слухали, обговорювали та запропонували: 

2. З доповіддю виступив Гречуха. Присутні обмінялись короткими репліками. Лузан 

поставив на голосування свою пропозицію.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„ЗА” –  28 , „ПРОТИ” – 0, „утримався” - 1 
 

ВИРІШИЛИ: 
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Доручити профільній комісії підготувати звернення до Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 

Міжнародного банку реконструкції та розвитку (кредитору ОКВП “Дніпро-Кіровоград”) 

з питання недопущення підвищення тарифів на послуги водопостачання та 

водовідведення, які надає ОКВП “Дніпро-Кіровоград”. 

 

По третьому питанню порядку денного слухали, обговорювали та 

запропонували: 

Тарасов у виступі повідомив про суть питання. 
З питання обговорення звіту та діяльності голови ГР виступили Шубіна, Величко, 

Махиня.  
Шубіна запропонувала розглянути питання зняття Яковенка з посади першого 

заступника. З доповіддю виступив Яковенко, який відповів на питання Величко та Вельгун. 

Репліки висловили Лузан, Орєшков, Ліпко, Гречуха.  

Величко запропонував дати оцінку діяльності Яковенка. Виступили Гречуха, Орєшков, 

Махиня, Шубіна, Тарасов, Козуб, Шарий.  

Шубіна попросила поставити на голосування свою пропозицію. Лузан поставив на 

голосування пропозицію Шубіної.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„ЗА” – 17, „ПРОТИ” – 0, „утримався” - 2 

 

ВИРІШИЛИ: 

Призупинити виконання обов’язків першого заступника голови ГР будь-ким до 

моменту узгодження та затвердження кандидатури першого заступника голови ГР у 

законний спосіб. 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ: 

Лузан запропонував та поставив на голосування закрити збори ГР. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„ЗА” – 17 „ПРОТИ” – 0, „утримався” - 1 

 

ВИРІШИЛИ: 

Закрити збори ГР. 

 

 

 

 

Головуючий Зборів – Голова ГР       Л.М. Лузан 


