
ПРОТОКОЛ № 03

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

Склад комісії 6 осіб від 11 січня 2016 року

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

Відсутні: Абрамян В.Ю., Бендяк В.Н.

Запрошені:
СТЕПУРА 
Ігор Станіславович

– заступник голови Кіровоградської обласної ради

АНІСІМОВА 
Анжела Миколаївна

– заступник директора департаменту фінансів 
Кіровоградської обласної державної адміністрації

КОРЕНЮК
Сергій Юрійович

– директор департаменту агропромислового розвитку 
Кіровоградської обласної державної адміністрації

КОРОГОВСЬКИЙ 
Михайло Петрович

– начальник відділу землеустрою та охорони земель 
Головного управління Держгеокадастру у 
Кіровоградській області

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.  Про внесення змін до Положення про Відзнаку Кіровоградської області “За
мужність і відвагу”.

Інформує:  Степура  Ігор  Станіславович –  заступник  голови
Кіровоградської обласної ради

2.  Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 грудня 2015 року № 16
“Про обласний бюджет на 2016 рік”.

Інформує:  Анісімова  Анжела  Миколаївна –  заступник  директора
департаменту фінансів Кіровоградської обласної державної адміністрації

3.  Про  хід  виконання  Програми  розвитку  земельних  відносин  у
Кіровоградській області на 2007-2015 роки.

Інформує:  Короговський  Михайло  Петрович –  начальник  відділу
землеустрою  та  охорони  земель  Головного  управління  Держгеокадастру  у
Кіровоградській області
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4.  Про звернення до Президента України стосовно збереження діючої системи
оподаткування сільськогосподарських  товаровиробників у 2016 році.

Інформує:  Давидовський  Микола  Олексійович —  голова  постійної
комісії  обласної  ради  з  питань  агропромислового  комплексу  та  земельних
відносин

5.  Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань агропромислового
комплексу та земельних відносин на 2016 рік.

Інформує:  Давидовський  Микола  Олексійович —  голова  постійної
комісії  обласної  ради  з  питань  агропромислового  комплексу  та  земельних
відносин

6.  Про  рейдерське  захоплення  сільськогосподарської  продукції   ПрАТ
“Асоціація “Південна”.

Інформує:  Степура  Ігор  Станіславович  –  заступник  голови
Кіровоградської обласної ради

1. Про внесення змін до Положення про Відзнаку Кіровоградської області
“За мужність і відвагу”.

Слухали: інформацію Степури Ігоря Станіславовича – заступника голови
Кіровоградської обласної ради про внесення змін до Положення про Відзнаку
Кіровоградської області “За мужність і відвагу”.

Пропозиції  від  членів  комісії:  Давидовський М.О.  вніс  пропозицію у
постановляючій  частині  проекту  рішення  обласної  ради  слова  “головами
районних  (міських  —  міст  обласного  значення)  рад”  замінити  словами
“головами районних рад, міськими (міст обласного значення) головами”.

Результати  голосування  за  пропозицію  Давидовського  М.О.:
одноголосно.

Вирішили: прийняти рішення № 12 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.

2. Про внесення змін  до  рішення обласної  ради від  25 грудня 2015  року
№ 16 “Про обласний бюджет на 2016 рік”.

Слухали: інформацію  Анісімової  Анжели  Миколаївни  –  заступника
директора  департаменту  фінансів  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації  про  внесення  змін  до  рішення  обласної  ради  від  25 грудня
2015 року № 16 “Про обласний бюджет на 2016 рік”.

Брали  участь  в  обговоренні:  Онищенко  І.П.,  Коренюк С.Ю.,
Короговський М.П.  обговорили питання  фінансування  робіт  із  встановлення
меж  населених  пунктів,  використання  коштів  цільових  фондів  обласного
бюджету тощо.

Вирішили: прийняти рішення № 13 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.
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3. Про  хід  виконання  Програми  розвитку  земельних  відносин  у
Кіровоградській області на 2007-2015 роки.

Слухали: інформацію Короговського Михайла Петровича – начальника
відділу  землеустрою  та  охорони  земель  Головного  управління
Держгеокадастру  у  Кіровоградській  області  про  хід  виконання  Програми
розвитку земельних відносин у Кіровоградській області на 2007-2015 роки.

Брали  участь  в  обговоренні:  Степура  І.С.,  Онищенко  І.П.,
Коренюк С.Ю., Короговський М.П. обговорили питання розмежування земель
між населеними пунктами, що входять до складу територіальної  громади —
добровільного  об'єднання  жителів  кількох  сіл,  що  мають  єдиний
адміністративний  центр,  а  також  відсотка  виконання  Програми  розвитку
земельних  відносин  у  Кіровоградській  області  на  2007-2015  роки  від
запланованого.

Пропозиції  від  членів  комісії:  Давидовський М.О.  вніс  пропозицію у
постановляючій  частині  проекту  рішення  обласної  ради  пункти  2,  3
виключити,  а  натомість  доповнити  пунктом  яким  знімаються  з  контролю
рішення обласної ради стосовно затвердження Програми та внесення змін до
неї відповідних змін. 

Результати  голосування  за  пропозицію  Давидовського  М.О.:
одноголосно.

Вирішили: прийняти рішення № 14 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.

4. Про  звернення  до  Президента  України  стосовно  збереження  діючої
системи оподаткування сільськогосподарських  товаровиробників у 2016
році.

Слухали: інформацію Давидовського  Миколи Олексійовича  — голови
постійної  комісії  обласної  ради  з  питань  агропромислового  комплексу  та
земельних відносин стосовно необхідності на державному рівні врегулювання
питання  щодо  системи  оподаткування  сільськогосподарських
товаровиробників  у  2016  році,  недопущення  скорочення  діяльності  та
банкрутства  сільськогосподарських  підприємств,  забезпечення  стабільного
економічного розвитку як Кіровоградщини, так і держави в цілому.

Вирішили: прийняти рішення № 15 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.

5. Про  план  роботи  постійної  комісії  обласної  ради  з  питань
агропромислового комплексу та земельних відносин на 2016 рік.

Слухали: інформацію Давидовського  Миколи Олексійовича  — голови
постійної  комісії  обласної  ради  з  питань  агропромислового  комплексу  та
земельних відносин про план роботи постійної комісії обласної ради з питань
агропромислового комплексу та земельних відносин на 2016 рік.

Вирішили: прийняти рішення № 16 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.



– 4 –

6. Про  рейдерське  захоплення  сільськогосподарської  продукції
ПрАТ “Асоціація “Південна”.

Слухали: інформацію Степури Ігоря Станіславовича – заступника голови
Кіровоградської обласної ради про те, що 5 січня 2016 року, у селі Червона
Долина  Кіровоградської  області  близько  сотні  озброєних  людей  керуючись
рішенням виконавчої служби, без відома власника, вивезли зерно з елеватора
Приватне акціонерне товариство “Виробниче договірне об'єднання Асоціація
“Південна”.

Вирішили: прийняти рішення № 17 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.

Голова постійної комісії М.Давидовський

Секретар комісії Ю.Кожушко


