
ПРОТОКОЛ № 02

засідання постійної комісії Кіровоградської обласної ради з питань
агропромислового комплексу та земельних відносин

Склад комісії 6 осіб від 23 грудня 2015 року

Присутні:
Голова постійної комісії Давидовський М.О.
Члени постійної комісії: Абрамян В.Ю., Онищенко І.П., Соловчук І.М.

Відсутні: Бендяк В.Н., Кожушко Ю.І. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.  Про затвердження Регламенту Кіровоградської обласної ради.
Інформує:  Тимофієва  Наталя  Григорівна –   керуючий справами

    виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради

2.  Про утворення президії Кіровоградської обласної ради.
Інформує:  Тимофієва  Наталя  Григорівна –   керуючий справами

    виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради

3.  Про затвердження Положення про президію Кіровоградської обласної ради.
Інформує:  Тимофієва  Наталя  Григорівна –   керуючий справами

    виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради

4.  Про затвердження Положення про постійні комісії обласної ради.
Інформує:  Тимофієва  Наталя  Григорівна –   керуючий справами

    виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради

5.  Про  затвердження  Положення  про  помічника-консультанта  депутата
Кіровоградської  обласної  ради  та  опису  посвідчення  помічника-
консультанта депутата Кіровоградської обласної ради.

Інформує:  Тимофієва  Наталя  Григорівна –   керуючий справами
    виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради

6.  Про головного редактора газети Кіровоградської обласної ради та обласної
державної адміністрації “Народне слово”.

Інформує:  Шепель  Андрій  Володимирович —   начальник управління
    майномвиконавчого апарату обласної ради

7.  Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік.
Інформує:  Шеремет  Сергій  Вікторович –   директор департаменту
    фінансів Кіровоградської обласної державної адміністрації
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8.  Про обласний бюджет на 2016 рік.
Інформує:  Шеремет  Сергій  Вікторович –   директор департаменту
    фінансів Кіровоградської обласної державної адміністрації

9.  Про програму економічного і соціального розвитку Кіровоградської області
на 2016 рік.

Інформує:  Рахуба  Ніна  Афанасіївна —   директор департаменту
       економічного розвитку і торгівлі Кіровоградської обласної державної адміністрації

1. Про затвердження Регламенту Кіровоградської обласної ради.
Слухали: інформацію  Тимофієвої  Наталі  Григорівни  –  керуючого

справами  виконавчого  апарату  Кіровоградської  обласної  ради  про
затвердження Регламенту Кіровоградської обласної ради.

Вирішили: прийняти рішення № 3 (додається)
 :  – .Результати голосування за одноголосно

2. Про утворення президії Кіровоградської обласної ради.
Слухали: інформацію  Тимофієвої  Наталі  Григорівни  –  керуючого

справами виконавчого апарату Кіровоградської  обласної  ради про утворення
президії Кіровоградської обласної ради.

Вирішили: прийняти рішення № 4 (додається)
 :  – .Результати голосування за одноголосно

3. Про  затвердження Положення про  президію Кіровоградської  обласної
ради.

Слухали: інформацію  Тимофієвої  Наталі  Григорівни  –  керуючого
справами  виконавчого  апарату  Кіровоградської  обласної  ради  про
затвердження Положення про президію Кіровоградської обласної ради.

Вирішили: прийняти рішення № 5 (додається)
 :  – .Результати голосування за одноголосно

4. Про затвердження Положення про постійні комісії обласної ради.
Слухали: інформацію  Тимофієвої  Наталі  Григорівни  –  керуючого

справами  виконавчого  апарату  Кіровоградської  обласної  ради  про
затвердження Положення про постійні комісії обласної ради.

Вирішили: прийняти рішення № 6 (додається)
 :  – .Результати голосування за одноголосно

5. Про  затвердження  Положення  про  помічника-консультанта  депутата
Кіровоградської  обласної  ради  та  опису  посвідчення  помічника-
консультанта депутата Кіровоградської обласної ради.
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Слухали: інформацію  Тимофієвої  Наталі  Григорівни  –  керуючого
справами  виконавчого  апарату  Кіровоградської  обласної  ради  про
затвердження  Положення  про  помічника-консультанта  депутата
Кіровоградської обласної ради та опису посвідчення помічника-консультанта
депутата Кіровоградської обласної ради.

Вирішили: прийняти рішення № 7 (додається)
 :  – .Результати голосування за одноголосно

6. Про  головного  редактора  газети  Кіровоградської  обласної  ради  та
обласної державної адміністрації “Народне слово”.

Слухали: інформацію Шепеля  Андрія  Володимировича  — начальника
управління  майном  виконавчого  апарату  обласної  ради  про  головного
редактора  газети  Кіровоградської  обласної  ради  та  обласної  державної
адміністрації “Народне слово”.

Брали участь в обговоренні: Соловчук І.М., Онищенко І.П. висловили
прохання  надіслати  депутатам  обласної  ради  на  електронну  пошту  резюме
кандидатів  на  посаду  головного  редактора  газети  Кіровоградської  обласної
ради та обласної державної адміністрації “Народне слово”.

Вирішили: прийняти рішення № 8 (додається)
 :  – .Результати голосування за одноголосно

7. Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік.
Слухали: інформацію  Шеремета  Сергія  Вікторовича  –  директора

департаменту фінансів Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  про
внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік.

Брали  участь  в  обговоренні:  Соловчук  І.М.,  Абрамян  В.Ю.  задали
питання стосовно доцільності внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік,
а також щодо бюджетів яких районів і міст області матимуть вплив зазначені
зміни. 

Вирішили: прийняти рішення № 9 (додається)
 :  – .Результати голосування за одноголосно

8. Про обласний бюджет на 2016 рік.
Слухали: інформацію  Шеремета  Сергія  Вікторовича  –  директора

департаменту фінансів Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  про
обласний бюджет на 2016 рік.

Брали  участь  в  обговоренні:  Соловчук  І.М.  висловився  стосовно
необхідності  скасування  рішень  про  заснування  обласних  премій,  зокрема
обласної  премії  імені  Олександра  Васильовича  Гіталова  –  двічі  Героя
Соціалістичної Праці. Давидовський М.О., Тимофієва Н.Г. обговорили питання
фінансування медичних закладів області.

Вирішили: прийняти рішення № 10 (додається)
 :  – .Результати голосування за одноголосно
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9. Про  програму  економічного  і  соціального  розвитку  Кіровоградської
області на 2016 рік.

Слухали: інформацію  Рахуби  Ніни  Афанасіївни  —  директора
департаменту  економічного  розвитку  і  торгівлі  Кіровоградської  обласної
державної  адміністрації  про   програму економічного  і  соціального  розвитку
Кіровоградської області на 2016 рік.

Брали участь в обговоренні: Соловчук І.М., Абрамян В.Ю.  
Вирішили: прийняти рішення № 11 (додається)

 :  – .Результати голосування за одноголосно

Голова постійної комісії М.Давидовський

Секретар комісії Ю.Кожушко


