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                                                        ПРОТОКОЛ №10 
засідання Громадської ради 

      при Кіровоградській обласній державній адміністрації 
 
Дата проведення: 04.01.2021 р. 
 
Місце проведення: м. Кропивницький , вул. Дворцова 32/29 , Громадський 
офіс. 
Всього членів Громадської ради : 35 осіб 
Присутні члени Громадської ради : 19 осіб ( із яких 6  осіб он-лайн)  
 
Час початку засідання 15 год. 00 хв. 
 
Виступила секретар Громадської ради РЕВНІВЦЕВА Інна з інформацією про 
наявність кворуму та запропонувала відкрити засідання. Враховуючи 
ситуацію із поширенням корона вірусної хвороби засідання проходило 
одночасно і в он-лайн режимі  із використанням інструменту ZOOM. 
Відкрив засідання голова Громадської ради ВОЙНИЙ Анатолій та 
запропонував наступний порядок денний: 
 
                                  Порядок денний 
1. Про організаційні питання роботи Громадської ради при Кіровоградській 
обласній державній адміністрації. 
2. Про введення мораторію на підвищення тарифів на комунальні послуги 
для населення. 
3. Різне.  
Голосували: Щоб взяти за основу і в цілому запропонований порядок денний: 
«ЗА» - 19                                 
«ПРОТИ» - 0                        
«УТРИМАВСЯ»-0 
 
УХВАЛИЛИ : затвердити наступний порядок денний Громадської ради 
при Кіровоградській обласній державній адміністрації : 
 
                                             Порядок денний 
1. Про організаційні питання роботи Громадської ради при 
Кіровоградській обласній державній адміністрації. 
2. Про введення мораторію на підвищення тарифів на комунальні 
послуги для населення. 
3. Різне. 
          По першому питанню порядку денного : «Про організаційні 
питання роботи Громадської ради при Кіровоградській обласній 
державній адміністрації.» 
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СЛУХАЛИ: ВОЙНОГО Анатолія , якій надав інформацію , що зі складу 
Громадської ради при Кіровоградській обласній державній адміністрації. 
вийшли : ВЕТРОВ Олег Миколайович , ГРЕЧУХА Микола Володимирович , 
СЯБРЕНКО Геннадій Петрович , ХАЧАТРЯН Тігран Самвелович , та 
ОСТАЩУК Віктор Миколайович . 
 
Ставили на голосування :  

1. Відповідно до п.5 розділу 4 Положення про Громадську раду при 
Кіровоградській обласній державній адміністрації затвердженого 
Розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації 
від 23 травня 2117р. № 255-р, виключити зі складу Громадської ради  
ВЕТРОВА Олега Миколайовича , ГРЕЧУХУ Миколу Володимировича, 
СЯБРЕНКО Геннадія Петровича , ХАЧАТРЯНА Тіграна Самвеловича , та 
ОСТАЩУКА Віктора Миколайовича . 
 
Голосували : «ЗА» - 19          
       «ПРОТИ» - 0                        
«УТРИМАВСЯ» -0 
 
УХВАЛИЛИ: 

1. Відповідно до п.5 розділу 4 Положення про Громадську раду при 
Кіровоградській обласній державній адміністрації затвердженого 
Розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної 
адміністрації від 23 травня 2117р. № 255-р, виключити зі складу 
Громадської ради ВЕТРОВА Олега Миколайовича , ГРЕЧУХУ Миколу 
Володимировича, СЯБРЕНКО Геннадія Петровича , ХАЧАТРЯНА 
Тіграна Самвеловича , та ОСТАЩУКА Віктора Миколайовича.  

 
СЛУХАЛИ : ВОЙНОГО Анатолія , який запропонував включити до складу 
Громадської ради при Кіровоградській обласній державній адміністрації 
наступних за рейтингом на членство кандидатів : МАМЕДОВА Вилаят 
Закарай огли , ДЗЯДИК Тетяну Василівну , ТАРАСОВА Олександра 
Миколайовича , ВОЛОШИНУ Аллу Володимирівну , КОПЦЕВУ Юлію 
Григорівну. 
 
Ставили на голосування : 
2. Відповідно до п.6 розділу 4 Положення про Громадську раду при 
Кіровоградській обласній державній адміністрації затвердженого 
Розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації 
від 23 травня 2117р. № 255-р, включити до складу Громадської ради 
наступних за рейтингом кандидатів на членство в Громадській раді при 
Кіровоградській обласній  державній адміністрації на 2019-2021  роки  : 
МАМЕДОВА Вилаят Закарай огли , ДЗЯДИК Тетяну Василівну, 
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ТАРАСОВА Олександра Миколайовича , ВОЛОШИНУ Аллу Володимирівну 
КОПЦЕВУ Юлію Григорівну. 
 
Голосували : «ЗА» - 19          
       «ПРОТИ» - 0                        
«УТРИМАВСЯ» -0 
 
УХВАЛИЛИ: 
2 .   Відповідно до п.6 розділу 4 Положення про Громадську раду при 
Кіровоградській     обласній державній адміністрації затвердженого 
Розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної 
адміністрації від 23 травня 2117р. № 255-р, включити до складу 
Громадської ради наступних за рейтингом кандидатів на членство в 
Громадській раді при Кіровоградській обласній  державній 
адміністрації на 2019-2021  роки  : МАМЕДОВА Вилаят Закарай огли , 
ДЗЯДИК Тетяну Василівну , ТАРАСОВА Олександра Миколайовича , 
ВОЛОШИНУ Аллу Володимирівну , КОПЦЕВУ Юлію Григорівну. 

 
СЛУХАЛИ : РЕЧИЦЬ Віталія , який запропонував внести зміни в Регламент 
Громадської ради при Кіровоградській обласній державній адміністрації. , 
який було прийнято на засідання 16 жовтня 2019 року , а саме доповнити 
Розділ 7 п.7.7 словами : « заочна форма участі передбачає участь із 
залученням електронних та телекомунікаційних засобів зв`язку повідомивши 
секретаріат Громадської ради перед початком засідання ».  
 
Ставили на голосування : 

  3.  Внести зміни в Регламент Громадської ради при Кіровоградській 
обласній державній адміністрації. , який було прийнято на засідання 16 
жовтня 2019 року , а саме доповнити Розділ 7 п.7.7  словами : « заочна форма 
участі передбачає участь із залученням електронних та телекомунікаційних 
засобів зв`язку повідомивши секретаріат Громадської ради перед початком 
засідання .» 
 
Голосували : «ЗА» - 19          
       «ПРОТИ» - 0                        
«УТРИМАВСЯ» -0 
 
УХВАЛИЛИ: 
  3.  Внести зміни в Регламент Громадської ради при Кіровоградській 
обласній державній адміністрації. , який було прийнято на засідання 16 
жовтня 2019 року , а саме доповнити Розділ 7 п.7.7 словами: « заочна 
форма участі передбачає участь із залученням електронних та 
телекомунікаційних засобів зв`язку повідомивши секретаріат 
Громадської ради перед початком засідання .» 
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СЛУХАЛИ : ЛІСОВОГО Ігоря , який повідомив , що  21 грудня 2020 року 
Розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації 
утворено Робочу групу для напрацювання позицій щодо вирішення 
проблемних питань діяльності малого та мікробізнесу і запропонував 
делегувати від Громадської ради при Кіровоградській обласній державній 
адміністрацій до складу цієї робочої групи РЕВНІВЦЕВУ Інну 
Володимирівну , КОРОБА Сергія Миколайовича , КОТЕНКО Тетяну 
Миколаївну. 
 
Ставили на голосування : 
4. Делегувати від Громадської ради при Кіровоградській обласній державній 
адміністрацій до складу Робочої групи для напрацювання пропозицій щодо 
вирішення проблемних питань діяльності малого та мікробізнесу утвореної 
Розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації 
№867-р від 21.12.2020р. РЕВНІВЦЕВУ Інну Володимирівну , КОРОБА 
Сергія Миколайовича , КОТЕНКО Тетяну Миколаївну. 
 
Голосували : «ЗА» - 19          
       «ПРОТИ» - 0                        
«УТРИМАВСЯ» -0 
 
УХВАЛИЛИ:   
4. Делегувати від Громадської ради при Кіровоградській обласній 
державній адміністрацій до складу Робочої групи для напрацювання 
пропозицій щодо вирішення проблемних питань діяльності малого та 
мікробізнесу утвореної Розпорядження голови Кіровоградської обласної 
державної адміністрації №867-р від 21.12.2020р. РЕВНІВЦЕВУ Інну 
Володимирівну , КОРОБА Сергія Миколайовича , КОТЕНКО Тетяну 
Миколаївну. 
 
СЛУХАЛИ: ВОЙНОГО Анатолія , який запропонував делегувати від 
Громадської ради при Кіровоградській обласній державній адміністрації до 
складу Робочої групи з відбору та формування заходів та об`єктів 
будівництва, реконструкції , ремонту і утримання доріг загального 
користування місцевого значення БАТРАКА Михайла Миколайовича та 
ХАЧАТРЯНА Тіграна Самвеловича. 
 
Ставили на голосування : 
5. Делегувати від Громадської ради при Кіровоградській обласній державній 
адміністрації до складу Робочої групи з відбору та формування заходів та 
об`єктів будівництва, реконструкції , ремонту і утримання доріг загального 
користування місцевого значення БАТРАКА Михайла Миколайовича та 
ХАЧАТРЯНА Тіграна Самвеловича. 
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Голосували : «ЗА» - 19          
       «ПРОТИ» - 0                        
«УТРИМАВСЯ» -0 
 
УХВАЛИЛИ: 
5. Делегувати від Громадської ради при Кіровоградській обласній 
державній адміністрації до складу Робочої групи з відбору та 
формування заходів та об`єктів будівництва, реконструкції , ремонту і 
утримання доріг загального користування місцевого значення 
БАТРАКА Михайла Миколайовича та ХАЧАТРЯНА Тіграна 
Самвеловича. 
 
СЛУХАЛИ : ВОЙНОГО Анатолія , який наголосив на необхідності 
налагодження діалогу і співпраці з головою Кіровоградської обласної 
державної адміністрації та організувати найближчим часом зустріч Президії 
Громадської ради і голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. 
 
Ставили на голосування : 
6. З метою налагодження співпраці Голові Громадської ради організувати 
найближчим часом зустріч Президії Громадської ради і голови 
Кіровоградської обласної державної адміністрації. 
 
Голосували : «ЗА» - 19          
       «ПРОТИ» - 0                        
«УТРИМАВСЯ» -0 
 
УХВАЛИЛИ: 
6. З метою налагодження співпраці Голові Громадської ради 
організувати найближчим часом зустріч Президії Громадської ради і 
голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. 
 
             По другому питанню порядку денного : «Про введення мораторію 
на підвищення тарифів на комунальні послуги для населення » 
 
СЛУХАЛИ :  КОРОБА Сергій , який наголосив на необхідності 
напрацювання пропозицій про введення мораторію на підвищення тарифів на 
комунальні послуги для населення. 
  СЛУХАЛИ : ВОЙНОГО Анатолія , який запропонував опрацювати разом з 
Громадською радою при Виконавчому комітеті м. Кропивницького текст 
меморандуму про введення мораторію на підвищення тарифів на комунальні 
послуги для населення та провести спільне засідання Президій. 
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Ставили на голосування: 
7.  Громадській раді при Кіровоградській обласній державній адміністрації 
опрацювати разом з Громадською радою при Виконавчому комітеті м. 
Кропивницького текст меморандуму про введення мораторію на підвищення 
тарифів на комунальні послуги для населення та провести спільне засідання 
Президій . 
 
Голосували: «ЗА»-19          
 «ПРОТИ»- 0          
 «УТРИМАВСЯ»-0 
 
УХВАЛИЛИ : 
7.  Громадській раді при Кіровоградській обласній державній 
адміністрації опрацювати разом з Громадською радою при Виконавчому 
комітеті  м. Кропивницького текст меморандуму про введення 
мораторію на підвищення тарифів на комунальні послуги для населення 
та провести спільне засідання Президій . 
 
              По третьому  питанню порядку денного: «Різне» 
 
СЛУХАЛИ : ВОЙНОГО Анатолія , який надав інформацію про робочі 
поїздки та зустрічі членів Громадської ради. 
 
Ставили на голосування: 
8. Інформацію голови Громадської ради ВОЙНОГО Анатолія взяти до уваги. 
 
Голосували :        «ЗА»-18         
   «ПРОТИ»-0        
   «УТРИМАВСЯ»-0 

 
УХВАЛИЛИ: 

8. Інформацію голови Громадської ради ВОЙНОГО Анатолія взяти до 
уваги. 
 
Оскільки питання порядку денного вичерпані , голова Громадської ради 
закрив засідання. 

 
Голова Громадської ради                        А.В. Войний
  

 
Секретар Громадської ради         І.В. Ревнівцева
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