
П Р О Т О К О Л №2 

засідання Громадської ради при виконавчому комітеті  

 

28 липня 2015 року        Початок: 10.00  

Зала засідань міськвиконкому 

 

 Присутні: 
 

Члени Громадської ради: 
№ 

п\п 

ПІБ представника 

інституту 

громадянського 

суспільства 

Посада представника та повна назва інституту громадянського 

суспільства 

1.  
Абубакіров Денис 

Геннадійович 

Заступник голови громадської організації «Орлик 

Миколаївщини» 

2.  
Біднарик Анатолій 

Миколайович 

Голова громадської організації «Німецька спілка м. 

Первомайська «Відродження» 

3.  
Богатирьова Тамара 

Іванівна 

Голова Громадської ради, член Ради Первомайської міської 

громадської організації споживачів (об’єднання споживачів) 

«Споживач» 

4.  Гарда Анна Федорівна 
Заступник голови Правління Первомайської міської дитячої 

громадської організації «Світ» 

5.  
Григоренко Антоніна 

Іванівна 

Заступник голови Громадської ради, голова Правління Асоціації 

жінок-виборців «Ініціатива» 

6.  
Казімір Дмитро 

Олександрович 
Голова професійної спілки підприємців «Правовий шлях» 

7.  
Кучерук Віктор 

Іванович 

Голова Первомайської Регіональної спілки військових 

пенсіонерів 

8.  
Малиновський Юрій 

Олександрович 

Член Правління громадської організації «Розвиток та 

благоустрій» 

9.  
Олійник Олександр 

Миколайович 
Член Ради громадської організації «Бузька українська громада» 

10.  
Поноченюк Павліна 

Семенівна 
Голова Первомайської міської організації ветеранів 

11.  
Таран Олександр 

Євгенович 
Директор Первомайського міського благодійного фонду «Шлях» 

12.  
Тягнирядно Олексій 

Миколайович 

Голова Первомайської міської організації «Спілка підприємців 

міста Первомайська» 

 

У роботі Громадської ради також взяли участь: 

- міський голова Л.Г.Дромашко; 

- секретар міської ради С.О.Алексієнко; 

- депутат міської ради Микитюк В.М.; 

- начальник управління житлово-комунального господарства міської ради 

Т.Д.Троян; 

- начальник управління містобудування, архітектури, комунальної власності 

та земельних питань, головний архітектор О.Є.Гринчак; 

- начальник відділу інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю 

та засобами масової інформації апарату виконавчого комітету міської ради 

О.М.Тяпушкін; 



- головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності і комунікацій з 

громадськістю та засобами масової інформації апарату виконавчого комітету 

міської ради А.М.Цихоненко; 

- журналісти місцевих ЗМІ. 

 

Порядок денний  

 

1. Створення робочих груп Громадської ради та їх тематика 

 

І. СЛУХАЛИ:  
 

Богатирьову Т.І., голову Громадської ради, озвучила порядок денний, який 

члени громадської ради прийняли одноголосно; висловила пропозицію створити 

робочі групи по найбільш актуальних напрямках роботи. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Григоренко А.І., заступник голови Громадської ради, запропонувала 

створювати робочі групи за потребою, з огляду на те, що в громадській раді не 

велика кількість членів, а до робочої групи повинно увійти щонайменше 3 особи. 

Абубакіров Д.Г., заступник голови громадської організації «Орлик 

Миколаївщини», підтримав пропозицію все ж створити робочі групи, які 

займатимуться вивченням найбільш нагальних питань життєдіяльності міста. 

Богатирьова Т.І., запропонувала створити комісії за наступними напрямками: 

- з питань бюджету, розвитку підприємництва, роботи правоохоронних 

органів та юридичного забезпечення Громадської ради; 

- з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

архітектури, містобудування, земельних відносин; 

- з питань освіти, науки, охорони здоров’я, культури, сім’ї, молоді, туризму, 

фізичної культури і спорту, патріотизму, духовності та національних меншин. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Створити 3 робочі групи: 

- з питань бюджету, розвитку підприємництва, роботи правоохоронних 

органів та юридичного забезпечення Громадської ради; 

- з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

архітектури, містобудування, земельних відносин; 

- з питань освіти, науки, охорони здоров’я, культури, сім’ї, молоді, туризму, 

фізичної культури і спорту, патріотизму, духовності та національних меншин. 

 

Голосували:  

«За» - 11, «Проти» - 0,«Утримались» - 1 (Григоренко). 

 

2. Підготовка до розгляду доповнень до Положення про Громадську раду 

ради при виконавчому комітеті Первомайської міської ради та розробка 

Регламенту Громадську раду ради при виконавчому комітеті Первомайської 

міської ради 

 

 



ІІ. СЛУХАЛИ:  
Богатирьову Т.І., яка повідомила, що потрібно доопрацювати діюче 

Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Первомайської 

міської ради та розробити Регламент роботи Громадської ради; з цією метою 

запропонувала створити відповідну робочу групу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
Запропонували свої кандидатури для створення робочої групи Гарда А.Ф., 

Абубакіров Д.Г., Григоренко А.І. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Створити робочу групу для розробки Регламенту та доповнень до Положення 

про Громадську раду при виконавчому комітеті Первомайської міської ради у 

складі: Гарди А.Ф., Абубакірова Д.Г., Григоренко А.І. 

Робочій групі на наступному засіданні Громадської ради прозвітувати про 

результати роботи. 

 

Голосували:  

«За» - 12, «Проти» - 0,«Утримались» - 0. 

 

3. Затвердження плану роботи Громадської ради на ІІ півріччя 2015 року 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ:  
Богатирьову Т.І., озвучила проект плану роботи Громадської ради на друге 

півріччя 2015 року; закликала вносити пропозиції та доповнення до плану роботи. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Малиновський Ю.О., запропонував прийняти запропонований проект плану 

роботи за основу, частково скоригувавши дати проведення заходів. 

Дромашко Л.Г., запропонувала по першому пункту плану роботи 

Громадської ради створити комісію по перевірці стану доріг та якості їх ремонту 

вже на нинішньому засіданні Громадської ради 

Богатирьова Т.І., підтримала пропозицію створення вищевказаної комісії, 

адже громада повинна знати де ремонтуються дороги, чи витримується технологія 

здійснення ремонту, як для цього використовуються бюджетні кошти; 

запропонувала вносити пропозиції щодо складу комісії. 

Запропонували свої кандидатури для створення відповідної комісії: 

Біднарик А.М., Абубакіров Д.Г., Кучерук В.І., Малиновський Ю.О. 

Григоренко А.І., запропонувала комісії на наступному ж засіданні доповісти 

про виконану роботу. 

Дромашко Л.Г., повідомила інформацію щодо ремонту доріг у місті, зокрема, 

при формуванні бюджету на 2015 рік було виділено кошти з бюджету розвитку – 

3 млн. на проведення капітального ремонту доріг (сюди підпадають вулиці 

Достоєвського, Базарна, 25 Жовтня та ін.); роботи складаються з двох частин: 

капітального та поточного ремонту. За рахунок перевиконання бюджету виділено 

3 млн. 100 тис. грн. для ремонту доріг на 29 ділянках. Якщо ці завдання будуть 

втконані, то у зв’язку з перевиконанням бюджету розглядатимуться звернення 



щодо здійснення ремонту в межах бюджету, зокрема, це стосується тротуарних 

доріжок; уже є три таких звершення.  

Біднарик А.М., запитав, як визначається площа асфальтового покриття, яке 

потребує ремонту та яка собівартість 1 м² асфальтового покриття. 

Дромашко Л.Г., щодо визначення площі – в управлінні житлово-

комунального господарства міської ради є спеціаліст, який займається 

обстеженням та замірами ділянок для ремонту; собівартість 1 м² асфальтового 

покриття варіюється в залежності від складності ремонту від 200 до 250 грн. за 

1 м². 

Абубакіров Д.Г., висловив пропозицію щодо облатування тротуарних 

доріжок в мікрорайоні Скала. 

Дромашко Л.Г., повідомила, що уже розглядається звернення щодо 

облаштування тротуарної доріжки в цьому району від вулиці Урицького до 

ЗОШ №7. Нажаль, законодавством не передбачені тротуари для дороги, 

вимощеної каменем, але над виконанням звернення уже працюють спеціалісти, 

які намагаються вирішити це питання. Ремонтні роботи, які вже зроблені на Скелі 

спільними зусиллями влади та громадських активістів заслуговує на повагу, адже 

без техніки там не можна було обійтись.  

Біднарик А.М., поцікавився, які роботи будуть проводитися на другорядних 

дорогах, в приватному секторі. 

Дромашко Л.Г., в бюджеті виділено кошти на здійснення грейдерування. 

Гарда А.Ф., запитала чи продовжуються роботи по ремонту дороги в 

мікрорайоні Цукрового заводу; повідомила про роботу проведену активістами. 

Дромашко Л.Г., роботи в мікрорайоні Цукрового заводу 

продовжуватимуться, за кошти активістів відремонтовано ділянку дороги від 

переїзду до кільця. Закликала до розуміння, адже в першу чергу необхіно 

відремонтувавши дороги, забезпечити рух громадського транспорту по місту. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити План роботи Громадської ради при виконавчому комітеті 

Первомайської міської ради. 

Голосували:  

«За» - 11, «Проти» - 0, «Утримались» - 1 (Гарда). 

 

Створити комісію по перевірці стану доріг та якості їх ремонту у складі: 

Абубакірова Д.Г., Біднарика А.М., Кучерука В.І., Малиновського Ю.О.  

На наступному засіданні Громадської ради комісії по перевірці стану доріг та 

якості їх ремонту прозвітувати про виконану роботу. 

 

Голосували:  

«За» - 12, «Проти» - 0,«Утримались» - 0. 
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4. Про ремонт дороги по вулиці Одеській 

 

ІV. СЛУХАЛИ:  
Троян Т.Д., начальника управління житлово-комунального господарства 

міської ради, яка повідомила, що між управлінням житлово-комунального 



господарства міської ради та ПАТ Первомайське ШРБУ украдений договір на 

виконання послуг по поточному ремонту дорожнього покриття на суму 98 тис. 

грн. Середня собівартість ремонту 1 м² на цій ділянці складає 233 грн., загальна 

площа складає 422 м²: 123 м² - ямковий ремонт, 299 м² - покриття 

асфальтобетонною сумішшю. На сьогоднішній день ремонт цієї ділянки дороги 

завершений.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Абубакіров Д.Г., поцікавився рентабельністю створення в місті 

комунального підприємства, яке б займалося ремонтом доріг. 

Троян Т.Д., зазначила, що для створення такого комунального підприємства 

потрібно витратити колосальні кошти, адже для його роботи необхідна 

високовартісна техніка. 

Дромашко Л.Г., звернула увагу, що крім забезпечення технікою, 

підприємство повинно бути стабільно забезпечене роботою. Зараз ми отримуємо 

відповідні послуги в межах виділених коштів. У разі створення такого 

підприємства, потрібно ретельно обдумати всі нюанси, можливо, воно повинно 

бути комплексним (наприклад, займатись зимовим утриманням доріг). 

Біднарик А.М., підтримав думку Абубакірова Д.Г., зазначивши, що за 

відсутності замовлень в міста, таке підприємство може працювати в районі; 

звернув увагу на ремонт доріг активістами ГО «Правий сектор», відзначивши, що 

це потрібно заборонити, адже ремонт не повинні здійснювати тротуарною 

плиткою; поцікавився можливістю заборони проїзду великого вантажного 

транспорту через територію міста. 

Дромашко Л.Г., звернула увагу, що відповідно до закону комунальні 

підприємства працюють з 20% ПДВ, в результаті їх послуги значно дорожчі, ніж 

аналогічні послуги приватних структур. Заборонити проїзд вантажного 

транспорту через місто ми не можна, тому що в комунальній власності 

знаходиться дорога загальнодержавного значення Кіровоград – Тимково, яка 

проходить через місто. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома інформацію начальника управління житлово-комунального 

господарства міської ради Т.Д.Троян. 

Голосували:  

«За» - 12, «Проти» - 0,«Утримались» - 0. 

 

5. Про забудову по вулиці Одеській 76а 

 

V. СЛУХАЛИ:  

Богатирьову Т.І., яка зазначила що біля будинку 76а по вулиці Одеській 

здійснюється забудова, яка вже майже знаходиться на проїжджій частині. 

Гринчака О.Є., начальника управління містобудування, архітектури, 

комунальної власності та земельних питань, головного архітектора, який 

повідомив, що споруда, розташована біля будинку по вулиці Одеській 76а була 

зроблена в кілька етапів, на сьогоднішній день побудовано критий літній 

майданчик, який розміщається на підставі паспорта-прив’язки, виданого на 

земельну ділянку, яка перебуває у користуванні громадянина Антипи на підставі 



договору про сервітутне землекористування, оформленого згідно з рішенням 

міської ради від 25.02.2011 року №8. У відповідності до Наказу Міністерства 

регіонального розвитку №244 «Про розміщення тимчасових споруд» замовником 

було замовлено паспорт-прив’язки. Запропонував виїхати на місце і перевіримо 

законність розташування споруди. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
Богатирьова Т.І., запропонувала створити комісію з перевірки законності 

здійснення забудови по вулиці Одеській 76, яка спільно з комісією міської ради з 

питань містобудування, архітектури та земельних відносин здійснить перевірку 

законності здійснення забудови по вулиці Одеській 76а. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома інформацію начальника управління містобудування, 

архітектури, комунальної власності та земельних питань, головного архітектора 

О.Є.Гринчака. 

 

Створити комісію з перевірки законності здійснення забудови по вулиці 

Одеській, 76а у складі: Абубакірова Д.Г., Гарди А.Ф., Кучерука В.І., 

Тягнирядна О.М. 

 

Голосували:  

«За» - 12, «Проти» - 0,«Утримались» - 0. 

 

Рекомендувати комісіям міської ради: з питань містобудування, архітектури 

та земельних відносин та з питань законності, самоврядування, депутатської 

діяльності, регламенту, зв’язків ради та засобів масової інформації спільно з 

комісією з перевірки законності здійснення забудови по вулиці Одеській 76а 

виїхати на вулицю Одеську 76а та перевірити законність здійснення забудови та 

відповідність реального її розташування документам. 

 

Голосували:  

«За» - 12, «Проти» - 0,«Утримались» - 0. 

 

Комісії з перевірки законності здійснення забудови по вулиці Одеській 76а 

прозвітувати про виконану роботу на наступному засіданні Громадської ради при 

виконавчому комітеті Первомайської міської ради. 

 

Голосували:  

«За» - 12, «Проти» - 0,«Утримались» - 0. 

 

6. Про перевиконання бюджету міста 

 

VІ. СЛУХАЛИ:  
 

Дромашко Л.Г., міського голову, яка розповіла про перевиконання бюджету 

у І півріччі 2015 року на 12,6 млн. грн. Людмила Григорівна зазначила, що такі 

позитивні результати дали зміни податкового законодавства та Бюджетного 



кодексу України. Але разом з тим значно зменшився бюджет розвитку: минулого 

року він становив 20 млн., а цього року ледве сягає 2 млн. Депутати розподілили 

кошти від перевиконання бюджету наступним чином: 

- 5,1 млн. грн. виділено на потреби житлово-комунального господарства 

міста (ремонт доріг, придбання пожежних гідрантів, ремонт каналізації по вулиці 

Енгельса та ін.); 

4,3 млн. грн. – галузі охорони здоров’я, з них 3,3 млн. для виплати заробітної 

плати, адже в місті є відділення, які утримуються за рахунок місцевого бюджету; 

668 тис. грн. – на пільгові медикаменти; 

240 тис. грн. – на придбання дитячих майданчиків, які встановлюватимуться 

в приватному секторі; 

188 тис. грн. – на відновлення освітлення. 

Відповіла на питання щодо: встановлення електричних котелень на об’єктах 

соціальної сфери; фінансову ситуацію КП «Тепло»; неможливості обслуговування 

Скверу Небесної сотні комунальними службами через відсутність документів; 

благоустрою міста; коштів, виділених для здійснення депутатської діяльності; 

звернення громадської організації «Орлик Миколаївщини». 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Взяти до відома інформацію міського голови Л.Г.Дромашко. 

 

 

 

Голови Громадської ради      Т.І.Богатирьова 

 

 

Протокол вела: 

Головний спеціаліст відділу  

інформаційної діяльності…       А.М.Цихоненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до протоколу №2  

засідання Громадської ради при  

виконавчому комітеті міської ради 

від 28.07.2015 року 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

Громадської ради при виконавчому комітеті 

Первомайської міської ради. 

 

м. Первомайськ        28 липня 2015 року  

 

28 липня 2015 року на засіданні Громадської ради при виконавчому комітеті 

Первомайської міської ради за участю міського голови Л.Дромашко, секретаря 

міської ради С.О.Алексієнка, начальника управління містобудування, архітектури, 

комунальної власності та земельних питань, головний архітектор О.Є.Гринчака; 

засобів масової інформації було розглянуте питання про забудову по вулиці 

Одеській 76а. 

 

 В процесі розгляду та обговорення питання члени Громадської ради 

вирішили створити комісію з перевірки законності здійснення забудови по вулиці 

Одеській 76а у складі: Абубакірова Дениса Геннадійовича (заступника голови 

громадської організації «Орлик Миколаївщини»), Гарди Анни Федорівни 

(заступника голови Правління Первомайської міської дитячої громадської 

організації «Світ»), Кучерука Віктора Івановича (голови Первомайської 

Регіональної спілки військових пенсіонерів), Тягнирядна Олексія Миколайовича 

(голови Первомайської міської організації «Спілка підприємців міста 

Первомайська»). 

 

 Учасниками заходу були надані пропозиції, на підставі яких Громадська 

рада рекомендує: 

 

1. Комісіям міської ради з питань містобудування, архітектури та земельних 

відносин та з питань законності, самоврядування, депутатської діяльності, 

регламенту, зв’язків ради та засобів масової інформації спільно з комісією з 

перевірки законності здійснення забудови по вулиці Одеській 76а виїхати на 

вулицю Одеську 76а та перевірити законність здійснення забудови та 

відповідність реального її розташування документам. 

 

2. Комісії з перевірки законності здійснення забудови по вулиці Одеській 76а 

прозвітувати про виконану роботу на наступному засіданні Громадської ради при 

виконавчому комітеті Первомайської міської ради. 

 

 

Голова Громадської ради       Т.І.Богатирьова 


