
Протокол № 2

зборів Громадської ради
при Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради 

22 квітня 2021 року                                                     м. Кропивницький

Присутні – 22 члена Громадської ради, 
Запрошені - начальник відділу з питань внутрішньої політики Кропивницької
міської ради О. Горбенко, секретар міської ради О. Колюка, заступник міського
голови О. Вергун, представник ОКВП “Дніпро-Кіровоград” А. Шепель, голова
профспілкового  комітету  Інгульської  шахти  М.  Мельник,  в.о.  начальника
Головного управління житлово – комунального господарства Савченко Тетяна
Миколаївна .

Порядок денний:
1. Ефективність  використання  бюджетних  коштів  при  ремонті  та

будівництві автомобільних доріг у місті.
2. Питання забезпечення водою мікрорайону Завадівка та селища Сонячне.
3. Обговорення перейменування та облаштування площі Дружби народів.

Слухали: голову Громадської ради при виконавчому комітеті Кропивницької
міської ради міста Лузана Л.М., який запропонував розпочати роботу зборів. 
Голосували: «За» - 22, «Проти» - 0, «Утримались» - 0
Ухвалили: розпочати роботу зборів. 

Слухали: голову Громадської ради при виконавчому комітеті Кропивницької
міської  ради  міста  Лузана  Л.М.,  який  запропонував  включити  до  порядку
денного зборів питання про затвердження двох голів комісій – комісії з питань
бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку;
комісії  з  питань  охорони  здоров’я.  Також  включити  до  порядку  денного
питання  про  загрозу  національній  безпеці,  що  несуть  організації  УПЦ  МП.
Тому запропонував викласти питання до розгляду в такому порядку:

1. Затвердження  голів  комісій  –  комісії  з  питань  бюджету,  податків,
фінансів, планування та соціально-економічного розвитку; комісії з
питань охорони здоров’я;

2. Питання  забезпечення  водою  мікрорайону  Завадівка  та  селища
Сонячне;

3. Ефективність  використання  бюджетних  коштів  при  ремонті  та
будівництві автомобільних доріг у місті;

4. Обговорення  перейменування  та  облаштування  площі  Дружби
народів.

5. Про загрозу національній безпеці, що несуть організації УПЦ МП.



6.
Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0, «Утримались» - 1

Ухвалили: затвердити  оголошений  порядок  денний  із  внесеними
пропозиціями. 

Слухали: голову Громадської ради при виконавчому комітеті Кропивницької
міської ради міста Лузана Л.М., який запропонував обрати лічильну комісію в
складі: 

- Тесленко С.В.
- Шарого В. Г. 
- Зеленько-Розумівський І.І.

Голосували: «За» - 22, «Проти» - 0, «Утримались» - 0
Ухвалили: обрати лічильну комісію в складі:  Тесленко С.В.,  Шарого В. Г. ,
Зеленько-Розумівський І.І.
Слухали: голову Громадської ради при виконавчому комітеті Кропивницької
міської ради міста Лузана Л.М., який запропонував затвердити регламент: 

- доповідачам до 10 хв;
- для обговорення до 3 хв;
- для реплік до 1 хв.

Голосували: «За» - 22, «Проти» - 0, «Утримались» - 0
Ухвалили: погодити запропонований регламент зборів.

Питання 1 порядку денного
Слухали: 
Лузана  Л.М.,  голову  Громадської  ради  при  виконавчому  комітеті
Кропивницької  міської  ради  міста,  який  повідомив,  що  рішенням  комісії  з
питань  бюджету,  податків,  фінансів,  планування  та  соціально-економічного
розвитку  обрано  Дмитра  Завражного;  рішенням  комісії  з  питань  охорони
здоров’я обрано Людмилу Шукруту.
Дудник І.В., яка повідомила, що її як члена комісії з питань бюджету, податків,
фінансів,  планування  та  соціально-економічного  ніхто  не  попередив  про
проведення засідання комісії.
Лузана Л.М., який запропонував затвердити подані кандидатури
Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0, «Утримались» - 1
Ухвалили: затвердити головами комісії  з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку – Дмитра Завражного; комісії з
питань охорони здоров’я – Людмилу Шукруту.

Питання 2  порядку денного
Слухали:
Голову комісії з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження
та комунальної власності Головка О.М. Олександр Михайлович повідомив, що
питання забезпечення водою зазвичай порушують тоді, коли відбувається якесь



загострення.  Це  відключення  або  висвітлення  його  в  засобах  масової
інформації.  Наразі  мешканці  мікрорайонів,  що  страждають  від  зриву
забезпечення водою, хочуть знати шляхи вирішення даного питання. 
Голова  профспілкового  комітету  Інгульської  шахти  М.  Мельника,  який
зазначив, що проблема з шахтами  - це штучно створена проблема: Северинка,
Сонячне,  Завадівка.  Облрада  наразі  займається  вирішенням  цього  питання.
Одним із шляхів є встановлення генераторів. Ці схема зараз відпрацьовуються,
але  шахта  не  може  й  надалі  вирішувати  питання  з  забезпеченням  водою
самостійно.
Головка О.М., який поставив питання про формування тарифів на воду.
Мельника М.В., який відповів про те, що тариф буде мінімальним, оскільки до
тарифу не включається вартість ремонтних робіт.
Шарого В.Г., який зазначив, що проблеми з шахтами – це державна політика
наразі. Акцентував увагу на тому, що в.о. Міністра енергетики Вітренко Ю.Ю.
у своєму виступі наголошував, що виробництво атомної енергії в Україні треба
закрити. Тобто на державному рівні хочуть звернути ядерну галузь.
Козуба  І.Б.,  який  поставив  питання  про  те,  що  буде  з  териконами,  як  буде
відбуватися їхня рекультивація.
Мельника М.В., який відповів, що шахти терикони розбирають, перебирають і
переробляють:  порода  опускається  в  шахти,  а  уран  відправляється  на
переробку. Шахта може працювати ще до 2030 року, але через нестабільність
ситуації фахівці розраховуються з шахти. 
Завражного Д., який зауважив, що закриття шахти – це катастрофа для регіону.
Якщо  є  спонсори,  які  готові  вкладати  в  цю  галузь  кошти,  це  потрібно
використовувати. А зараз штучно знищують робочі місця. 
Махиню  М.І.,  який  запропонував  підключати  до  вирішення  даного  питання
депутатів, зокрема Верховної Ради. Дануца О. з трибуни Верховної Ради має
озвучити цю проблему регіону.
А. Шепеля,  представник ОКВП “Дніпро-Кіровоград”, який зазначив, що дане
питання  знаходиться  на  контролі  в  керівництва  області  та  директора  ОКВП
«Дніпро-Кіровоград». Шахта дійсно може бути зупинена. Спільним висновком
є  той,  що дійсно  в  регіоні  не  можна  вирішити питання  водопостачання  без
станції третього підйому. Керівництвом запропоновано зробити дві перетинки:
з 1200 труби, та 1000, і зробити технічні умови на підключення. Але потрібно,
щоб  працювали  насосні  станції,  а  ці  перетинки  були  лише  для  аварійних
ситуацій. А. Шепель нагадав, що ще у 2019 році було напрацьовано 45 пунктів
із розв’язання даної проблеми, проте вони наразі  ще не виконані.  Якщо цей
об’єкт  (шахту)  віддати  до  комунальної  власності,  то  це  шлях  до  ліквідації
шахти.
С. Кернасюка, який поставив питання А. Шепелю: яке відношення вони мають
до лічильників.
М. Гречуху, який поцікавився, чи інформували жителів даних мікрорайонів про
те, що планується обговорення даного питання на зборах Громадської ради.



О.  Головка,  який  відповів,  що він  готував  інформацію з  даного  питання  на
основі  звернень  жителів  згаданих  мікрорайонів  та  голови  квартального
комітету. 
М. Гречуху, який висловив думку, що 99%, що шахта припинить свою роботу.
Також зазначив, що проведений аудит діяльності ОКВП «Дніпро-Кіровоград»
виявив мільйонні порушення.
А. Шепеля, який відповів на питання М. Гречухи, що дане питання знаходиться
не в його компетенції.
О. Вергуна,  заступника міського голови, який повідомив що М. Мельник та
А. Шепель надали повну інформацію з даного питання. Також повідомив, що
влада міста врахує всі зауваження, щоб зробити звернення до Верховної Ради. 
О. Колюку, секретаря міської ради, який повідомив, що в цьому питання є 2
складові: це саме водопостачання і глобальне питання діяльності шахт. Також
зазначив, що буде направлено звернення до компетентних органів.
Л. Лузана, голову Громадської ради при виконавчому комітеті Кропивницької
міської  ради,  який  виступив  із  пропозицією  уповноважити  представника
Громадської  ради  представляти  Громадську  раду  з  питань  забезпечення
мікрорайонів  міста,  які  залежні  від  водопостачання  шахти  «Інгульска»,  в
облраді,  обладміністрації,  міській  раді,  шахті  «Інгульській»,  профспілках  та
інших,  з  метою  вирішення  питання;  рекомендувати  міській  владі  міста
Кропивницького  вжити  невідкладних  заходів  щодо  вирішення  питання
водопостачання  в  мікрорайони  міста,  які  залежні  від  подачі  води  шахтою
«Інгульська».
Голосували: «За» - 22, «Проти» - 0, «Утримались» - 0
Ухвалили:  уповноважити  представника  Громадської  ради  представляти
Громадську  раду  з  питань  забезпечення  мікрорайонів  міста,  які  залежні  від
водопостачання шахти «Інгульська», в облраді, обладміністрації, міській раді,
шахті  «Інгульській»,  профспілках  та  інших,  з  метою  вирішення  питання;
рекомендувати міській владі міста Кропивницького вжити невідкладних заходів
щодо вирішення питання водопостачання в мікрорайони міста, які залежні від
подачі води шахтою «Інгульська».

Питання 3  порядку денного
Слухали:
Завражного Д., голову комісії з питань бюджету, податків, фінансів, планування
та соціально-економічного розвитку. Дмитро повідомив, що дороги міста після
зими  знаходяться  в  жахливому  стані.  У  2021  році  в  місті  Кропивницькому
заплановано  ремонт  лише  однієї  вулиці.  Це  пов’язано  з  тим,  що  в  період
пандемії  бюджет  міста  обмежений.  Також  було  зазначено,  що  вулиця
Чорновола була розрита більше сорока разів через ремонт комунікацій. Дмитро
Завражний також повідомив, що він та його помічники готові розбиратись у
питанні  ремонту  доріг  задля  його  ефективного  вирішення:  наразі  його
помічники  пройшли  тренінг  із  даного  питання.  На  сьогодні  підготовлено
звернення  до міського голови, зміст якого подано нижче:



ЗВЕРНЕННЯ
щодо стану автомобільних доріг у місті Кропивницькому

Згідно ДСТУ 3587-97 “Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці
та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану” (далі-ДСТУ 3587),
на підставі Закону України “Про звернення громадян” від 02.10.96 №393/96-ВР,
ст.1 прошу:

1. Терміново просимо надати роз'яснення  та  вжити невідкладних заходів  щодо
прибирання бруду, піску та відсіву з проїзної частини автомобільних доріг у
місті Кропивницькому згідно з вимогами ДСТУ 3587;

2. Надати  вичерпний  перелік  ділянок  доріг  та  карту  схему  ліквідації  дефектів
дорожного  полотна, котрі планується відремонтувати протягом 2021 року;

3. З метою перевірки якості виконання робіт та запобігання корупційним ризикам,
просимо  надати  повний  список  підрядних  організацій,  якими  будуть
виконуватись капітальні та поточні ремонти доріг у місті Кропивницькому;

4. З  метою  забезпечення  безпеки  учасникам  дорожнього  руху  залучити
Національну  поліцію  та  представників  Укртрансбезпеки   до  моніторингу
дорожнього покриття та перевірки великовагового транспорту,  що рухається
дорогами міста на предмет перевантаження;

5. Відзвітувати  про  узгодження  дорожніх  ремонтних  робіт  з
балансоутримувачами  підземних  водних,  електричних,  теплових  та  ін
комунікацій, котрі знаходяться безпосередньо під дорожнім покриттям з метою
забезпечення  комплексного  ремонту  підземних  комунікацій  та  дорожнього
покриття  задля  запобігання  розриття  свіжо  відремонтованого  дорожнього
полотна у місті.

Також Дмитро  Завражний запропонував  звернутись  до Національної  поліції,
щоб вони якісно  виконували  свої  функції,  зокрема  зупиняли  й  карали  водії
важковагового транспорту за порушення ваги.
С. Кернасюка,  який зазначив,  що національна поліція має вирішити питання
зерновозів у місті. 
І.  Дуднік,  яка говорила про відсутність дорожньої розмітки, що стерті  знаки
пішохідних переходів.  Також про  небезпечну  ділянку  на  вулиці  Вокзальній,
відсутність там пішохідної розмітки. 
О.  Вергуна,  заступника  міського  голови,  який  повідомив,  що  з  наступного
тижня заплановано роботи по відновленню дорожньої розмітки в місті. 
Шарого В.Г., який зазначив, що всі ці роботи мають бути передбачені міським
річним  бюджетом.  Але  є  проблем  лівньовок,  яку  до  міського  бюджету  не
закладають. Під час дощів та танення снігу немає куди діватись воді, від чого
страждають пішоходи та автомобілі. 
О. Вергуна,  який відповів, що на тих вулицях, які міська влада ремонтувала
капітально, лівньовки зроблено – це вулиці Полтавська та Кропивницького.
Також до обговорення питання ремонту доріг долучились Козуб І.Б., Познякова
Ф. І., Короб С.М.



Лузана  Л.М.,  голову  Громадської  ради  при  виконавчому  комітеті
Кропивницької міської ради, який запропонував варіант рішення:
З метою ефективного використання коштів при ремонті доріг, будівництва та
експлуатації  автодоріг,  рекомендувати  міській  владі  посилити  контроль  із
даного  питання,  та  вживати  невідкладних  заходів  задля  розв’язання  даної
проблеми; звернутись до поліції з питань створення спільного патрулювання на
дорогах  міста  у  складі  представників  поліції,  міської  влади,  активістів,
представників Громадської ради. 
Голосували: «За» - 22, «Проти» - 0, «Утримались» - 0
Ухвалили:  з  метою  ефективного  використання  коштів  при  ремонті  доріг,
будівництва та експлуатації автодоріг, рекомендувати міській владі посилити
контроль із даного питання, та вживати невідкладних заходів задля розв’язання
даної  проблеми;  звернутись  до  поліції  з  питань  створення  спільного
патрулювання на дорогах міста у складі представників поліції, міської влади,
активістів, представників Громадської ради. 

Питання 4  порядку денного
Слухали:
Козуба  І.  Б.,  голову  комісії  з  питань  освіти,  культури,  молоді  і  спорту  та
соціальної політики, який повідомив, що наразі активно обговорюється питання
перейменування міської площі Дружби народів. Ігор Борисович зазначив, що
монументальні пам’ятники – це вплив на свідомість громадян, і зробив екскурс
до історії України та інших країн. Також нагадав, що має виконуватись Закон
про  декомунізацію.  Було  повідомлено,  що  на  розгляд  до  міської  ради  було
подано пропозицію громадським об’єднанням «Єдина родина» перейменувати
дану площу на площу Єдності .  І. Козуб повідомив, що рішенням Правління ГР
рекомендовано  для  розгляду  загальним  зборам  Громадської  ради  –
перейменувати площу на Європейську площу. 
О.  Колюку,  секретаря  міської  ради,  який повідомив,  що продемонстрований
малюнок  –  то  не  проект  реконструкції  площі.  Це  надана  організацією
представників різних народностей «Єдина родина» пропозиція. Цю пропозицію
в такому вигляді не підтримали в міській раді, натомість вирішили по центру
встановити прапор України. Також пан Колюка зазначив, що за результатами
опитування  містян  про  назву  площі  50%  людей  висловились  за  «Площу
Єдності».
Гречуху М.В., який зауважив, що в перейменуваннях об’єктів українське має
бути пріоритетне. Тут, у Громадській раді, збираються ті люди, які об’єднані
загальними цінностями. Ми здобули незалежність, і маємо на цьому поставити
акцент. 
Войного  А.,  який  зазначив,  що  немає  сенсу  представникам  інших
національностей ставити свої прапори на площі, оскільки народи з прапорами
не асоціюються. 
Махиню  М.І.,  який  запропоновував  розділити  земельну  клумбу  площі  між
представниками різних національностей – нехай там висадять кожен свої квіти. 
Короба С.М., який сказав, що  дану площу можна було б назвати «Кібер-плац».



Вельгун Н.М., яка наголосила у своєму виступі, що всі маркери на українській
землі  мають  бути  українськими.  Зазначила,  що  перейменування  об’єктів  з
українським  маркерами  не  заперечує  нашого  толерантного  ставлення  до
представників інших національностей. І в питання перейменування ми маємо
зміщувати акцент від «миру» до «перемоги».
О. Колюку, який зазначив, що немає конфронтації з міською владою в даному
питанні, і що мають бути враховані всі думки.
Лузана Л., який повідомив про рішення Правління про перейменування площі
Дружби народів на «Європейську площу». Дана пропозиція була поставлена на
голосування.
Голосували: «За» - 18, «Проти» - 1, «Утримались» - 2
Ухвалили: у відповідності до рішення зборів Громадської ради рекомендувати
міській владі перейменувати площу Дружби народів на Європейську площу, та
встановити  на  стелі  відповідний  знак  (глобус)  із  врахуванням  розв’язки
електроліній тролейбусів. 

Питання 5  порядку денного

Слухали: 
Багна  Л.,  голову  комісії  з  питань  діяльності  ради,  депутатської  етики,
Регламенту  міської  ради,  відзначення  нагородами,  забезпечення  законності,
релігії,  засобів  масової  інформації,  регуляторної  політики,  підприємництва,
інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності. Леонід Багно розкрив питання
впливу  української  православної  церкви  Московського  патріархату  на  життя
українців,  наголосив  на  шкідливості  та  ворожості  їхньої  діяльності,  на
необхідності негайного вирішення відносин з УПЦ МП. 
Лузана Л., який озвучив пропозиції щодо вирішення даного питання.
З  огляду  на  наведений  вище  аналіз  ситуації  та  зроблені  висновки,  для
нейтралізації деструктивного впливу Московського патріархату на консолідацію
українського суспільства доцільними є наступні заходи:
Верховній  Раді  законодавчо  запровадити  в  Україні  конвенційну  (договірну)
систему  державно-церковних  відносин,  що  прямо  сприятиме  встановленню
конструктивних  засад  співпраці  між  суб’єктами  суспільного  простору.
Відповідно  угода  держави  з  РПЦ  в  Україні  відрегулює  її  статус.  Права  та
обов’язки згідно з Конституцією та законами України. Звернутися до Кабінету
Міністрів  України з  пропозицією розробити правовий механізм упередження
переходу  у  власність  іноземних  держав  український  національних  святинь,
визначних пам’яток архітектури, духовно-літературних і мистецьких раритетів
тощо,  прийняти  закон  про  службу  військового  капеланства.  Звернутися  до
Міністерства  закордонних  справ  України  з  пропозицією  дипломатичним
представництвам   регулярно  поширювати  правдиву  інформацію  про  історію
православ’я в Україні та його трагічні періоди під зверхністю РПЦ; проводити
консультації з главами Православних Автокефальних Церков щодо нівелювання
впливу  московського  патріархату  на  регілійне  життя  та  можливу  підтримку



щодо  утвердження  й  визнання  за  Православною  Церквою  України
правосуб’єктності  в  міжнародних  релігійних  відносинах;  розвивати  активну
співпрацю  в  усьому  спектрі  державно-церковних  і  суспільно-релігійних
відносин  зі  світовими  релігійними  центрами  –  Вселенською  Патріархією  та
Ватиканом.
Голосували: «За» - 13, «Проти» - 0, «Утримались» - 0
Ухвалили: 
З  огляду  на  наведений  вище  аналіз  ситуації  та  зроблені  висновки,  для
нейтралізації деструктивного впливу Московського патріархату на консолідацію
українського суспільства доцільними є наступні заходи:
Верховній  Раді  законодавчо  запровадити  в  Україні  конвенційну  (договірну)
систему  державно-церковних  відносин,  що  прямо  сприятиме  встановленню
конструктивних  засад  співпраці  між  суб’єктами  суспільного  простору.
Відповідно  угода  держави  з  РПЦ  в  Україні  відрегулює  її  статус.  Права  та
обов’язки згідно з Конституцією та законами України. Звернутися до Кабінету
Міністрів  України з  пропозицією розробити правовий механізм упередження
переходу  у  власність  іноземних  держав  український  національних  святинь,
визначних пам’яток архітектури, духовно-літературних і мистецьких раритетів
тощо,  прийняти  закон  про  службу  військового  капеланства.  Звернутися  до
Міністерства  закордонних  справ  України  з  пропозицією  дипломатичним
представництвам   регулярно  поширювати  правдиву  інформацію  про  історію
православ’я в Україні та його трагічні періоди під зверхністю РПЦ; проводити
консультації з главами Православних Автокефальних Церков щодо нівелювання
впливу  московського  патріархату  на  регілійне  життя  та  можливу  підтримку
щодо  утвердження  й  визнання  за  Православною  Церквою  України
правосуб’єктності  в  міжнародних  релігійних  відносинах;  розвивати  активну
співпрацю  в  усьому  спектрі  державно-церковних  і  суспільно-релігійних
відносин  зі  світовими  релігійними  центрами  –  Вселенською  Патріархією  та
Ватиканом.

Розгляд питань порядку денного вичерпано.
Засідання оголошено закритим.

Голова Громадської ради ___________________  Л. Лузан 

Секретар Громадської ради _________________   Н.Вельгун


