
ПРОТОКОЛ № 04

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

Склад комісії 6 осіб від 18 березня 2016 року

Присутні:
Голова постійної комісії Давидовський М.О.
Члени постійної комісії: Абрамян В.Ю., Бендяк В.Н., Кожушко Ю.І., 

Онищенко І.П.

Відсутні: Соловчук І.М.

Запрошені:
ТИМОФІЄВА 
Наталя Григорівна

– керуючий справами виконавчого апарату 
Кіровоградської обласної ради

БЕРЕСТОВЕНКО
Олена Василівна

– заступник начальника Головного управління 
Державної фіскальної служби у Кіровоградській 
області

КОРЕНЮК
Сергій Юрійович

– директор департаменту агропромислового розвитку 
Кіровоградської обласної державної адміністрації

МАТВЄЄВА 
Валентина 
Олександрівна

– головний фахівець (економіст) Кіровоградської філії 
ДУ “Держгрунтохорона” 

РАХУБА 
Ніна Афанасіївна

– директор департаменту економічного розвитку і 
торгівлі Кіровоградської обласної державної 
адміністрації

РЕВА
Оксана Сергіївна

– начальник управління податків і зборів з фізичних 
осіб Головного управління Державної фіскальної 
служби у Кіровоградській області

ХИТРУК 
Олександр 
Григорович

– завідувач лабораторії моніторингу та агрохімічної 
паспортизації ґрунтів Кіровоградської філії ДУ 
“Держгрунтохорона”

ШЕРЕМЕТ 
Сергій Вікторович

– директор департаменту фінансів Кіровоградської 
обласної державної адміністрації
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.  Про затвердження нового складу конкурсних комісій обласних премій.
Інформує:  Тимофієва  Наталія  Григорівна –  керуючий  справами

виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради

2.  Про визначення умов оплати праці голови обласної ради.
Інформує:  Тимофієва  Наталія  Григорівна –  керуючий  справами

виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради

3.  Про план роботи обласної ради на 2016 рік.
Інформує:  Тимофієва  Наталія  Григорівна –  керуючий  справами

виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради

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

Інформує:  Шеремет  Сергій  Вікторович –  директор  департаменту
фінансів Кіровоградської обласної державної адміністрації

5.  Про звіт про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів
та звіт із оцінки результативності реалізації Стратегії – 2020 за 2015 рік.

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

6.  Про  доповнення  до  програми  економічного  і  соціального  розвитку
Кіровоградської області на 2016 рік.

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

7.  Про регіональну програму розвитку малого та середнього підприємництва у
Кіровоградській області на 2016-2018 роки.

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

8.  Про  результати  виконання  обласної  програми  підтримки  індивідуального
житлового будівництва на селі “Власний дім” на 2011 – 2015 роки.

Інформує:  Коренюк  Сергій  Юрійович –  директор  департаменту
агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації

9.  Про затвердження обласної програми підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі “Власний дім” на 2016 – 2020 роки.

Інформує:  Коренюк  Сергій  Юрійович –  директор  департаменту
агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації
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10. Про результати виконання обласної програми розвитку агропромислового
комплексу Кіровоградської області до 2015 року.

Інформує:  Коренюк  Сергій  Юрійович –  директор  департаменту
агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації

11. Про результати виконання обласної програми “Родючість 2007-2015”.
Інформують:  Коренюк Сергій  Юрійович –  директор  департаменту

агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації
Матвєєва Валентина Олександрівна – головний фахівець (економіст)

Кіровоградської філії ДУ “Держгрунтохорона” 
Хитрук  Олександр  Григорович –  завідувач  лабораторії  моніторингу

та  агрохімічної  паспортизації  ґрунтів  Кіровоградської  філії  ДУ
“Держгрунтохорона”

12. Про лист Головного управління ДФС у Кіровоградській області.
Інформують: Берестовенко Олена Василівна – заступник начальника

Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області
Рева  Оксана  Сергіївна –  начальник  управління  податків  і  зборів  з

фізичних  осіб  Головного  управління  Державної  фіскальної  служби  у
Кіровоградській області

13. Про  рішення  Київської  обласної  ради  стосовно  реформування
сільськогосподарського землекористування.

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

1. Про затвердження нового складу конкурсних комісій обласних премій.
Слухали: інформацію  Тимофієвої  Наталії  Григорівни  –  керуючого

справами  виконавчого  апарату  Кіровоградської  обласної  ради  про
затвердження нового складу конкурсних комісій обласних премій.

Вирішили: прийняти рішення № 18 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.

2. Про визначення умов оплати праці голови обласної ради.
Слухали: інформацію  Тимофієвої  Наталії  Григорівни  –  керуючого

справами виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради про визначення
умов оплати праці голови обласної ради.

Вирішили: прийняти рішення № 19 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.
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3. Про план роботи обласної ради на 2016 рік.
Слухали: інформацію  Тимофієвої  Наталії  Григорівни  –  керуючого

справами виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради про план роботи
обласної ради на 2016 рік.

Вирішили: прийняти рішення № 20 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.

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

Слухали: інформацію  Шеремета  Сергія  Вікторовича  –  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”.  Проектом  рішення  зокрема  передбачається
цільове спрямування залишків коштів освітньої субвенції, медичної субвенції
на лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет та на лікування методом
гемодіалізу,  фінансування  реалізації  проекту  “Побудуємо  майбутнє  разом!”,
забезпечення  умов  для   створення  в  області  філії  Донецького  медичного
університету,  виконання  заходів  з  мобілізаційної  підготовки  та  мобілізації  в
Кіровоградській  області,   надання  допомоги  військовим  частинам  Збройних
Сил України,  Національної гвардії України, створення комунального закладу
“Обласний  центр  допомоги  учасникам  антитерористичної  операції  та
внутрішньо переміщеним особам” тощо.

Брали участь в обговоренні: Абрамян В.Ю., Тимофієва Н.Г. обговорили
питання фінансування лікування хворих на вірусний гепатит.

Вирішили: прийняти рішення № 21 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.

5. Про  звіт  про  результати  проведення  моніторингу  виконання  Плану
заходів  та  звіт  із  оцінки результативності  реалізації  Стратегії  –  2020  за
2015 рік.

Слухали: інформацію  Рахуби  Ніни  Афанасіївни  –  директора
департаменту  економічного  розвитку  і  торгівлі  Кіровоградської  обласної
державної  адміністрації  про  звіт  про  результати  проведення  моніторингу
виконання  Плану  заходів  та  звіт  із  оцінки  результативності  реалізації
Стратегії–2020 за 2015 рік.

Вирішили: прийняти рішення № 22 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.
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6. Про  доповнення  до  програми  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  доповнення  до  програми  економічного  і
соціального розвитку Кіровоградської області на 2016 рік.

Вирішили: прийняти рішення № 23 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.

7. Про  регіональну  програму  розвитку  малого  та  середнього
підприємництва у Кіровоградській області на 2016-2018 роки.

Слухали: інформацію  Рахуби  Ніни  Афанасіївни  –  директора
департаменту  економічного  розвитку  і  торгівлі  Кіровоградської  обласної
державної  адміністрації  про  регіональну  програму  розвитку  малого  та
середнього підприємництва у Кіровоградській області на 2016-2018 роки.

Вирішили: прийняти рішення № 24 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.

8. Про  результати  виконання  обласної  програми  підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім” на 2011 –
2015 роки.

Слухали: інформацію  Коренюка  Сергія  Юрійовича  –  директора
департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної
адміністрації  про  результати  виконання  обласної  програми  підтримки
індивідуального  житлового  будівництва  на  селі  “Власний  дім”  на  2011  –
2015 роки.

Вирішили: прийняти рішення № 25 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.

9. Про  затвердження  обласної  програми  підтримки  індивідуального
житлового будівництва на селі “Власний дім” на 2016 – 2020 роки.

Слухали: інформацію  Коренюка  Сергія  Юрійовича  –  директора
департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної
адміністрації про затвердження обласної програми підтримки індивідуального
житлового  будівництва  на  селі  “Власний  дім”  на 2016 – 2020 роки.  Зокрема
було поінформовано, що наданий проект обласної програми зазначені основні
напрями  підтримки  індивідуального  житлового  будівництва  на  селі,  але  за
результатами вивчення позитивного досвіду Черкаської, Чернівецької та інших
областей  України  можливе  її  доопрацювання  з  метою  надання  можливості
фінансування  не  лише  будівництва,  добудови,  реконструкції  та  придбання
житла, його газифікації та підключення інженерних мереж, а й на організацію
приватного  бізнесу  у  сільській  місцевості,  створення  сімейних  ферм,
будівництва теплиць тощо.

Вирішили: прийняти рішення № 26 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.
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10. Про  результати  виконання  обласної  програми  розвитку
агропромислового комплексу Кіровоградської області до 2015 року.

Слухали: інформацію  Коренюка  Сергія  Юрійовича  –  директора
департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної
адміністрації  про  результати  виконання  обласної  програми  розвитку
агропромислового комплексу Кіровоградської області до 2015 року.  Зокрема
було  поінформовано,  що  серед  ключових  результатів  виконання  програми  -
зростання  обсягів  виробництва  продукції  сільського  господарства,  яке  у
2015 році  склало  104,6%,  порівняно  із  2011 роком,  збір  вагомих  врожаїв
зернових,  який  протягом  останніх  трьох  років  сягав  понад  3-х  млн тонн
щорічно,  впровадження інвестиційних  проектів  у тваринництві  та  розбудова
інфраструктури,  унаслідок  чого  було  освоєно  понад  6  мільярдів  гривень
капітальних інвестицій у сільськогосподарську галузь. 

Брали участь в обговоренні: Онищенко І.П.
Вирішили: прийняти рішення № 27 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.

11. Про результати виконання обласної програми “Родючість 2007-2015”.
Слухали: інформацію  Коренюка  Сергія  Юрійовича  –  директора

департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної
адміністрації,  Матвєєвої  Валентини  Олександрівни  –  головного  фахівця
(економіста)  Кіровоградської  філії  ДУ  “Держгрунтохорона”,  Хитрука
Олександра Григоровича – завідувача лабораторії моніторингу та агрохімічної
паспортизації  ґрунтів  Кіровоградської  філії  ДУ  “Держгрунтохорона”  про
результати виконання обласної програми “Родючість 2007-2015”. Зокрема було
поінформовано,  що  за  період  дії  обласної  програми  було  проведено
агрохімічне обстеження майже 1200 тисяч гектарів орних земель, що складає
65%  ріллі  області.  Виконання  передбачених  обласною  програмою  заходів
сприяло  не  лише   зростанню  кількості  та  якості  сільськогосподарської
продукції,  а  й  дало  можливість  зекономити  значні  кошти
сільськогосподарських  підприємств  за  рахунок  оптимізації  використання
органічних і мінеральних добрив, зменшенню витрат на їх закупівлю

Вирішили: прийняти рішення № 28 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.

12. Про лист Головного управління ДФС у Кіровоградській області.
Слухали: інформацію  Берестовенко  Олени  Василівни  –  заступника

начальника  Головного  управління  Державної  фіскальної  служби  у
Кіровоградській  області,  Реви  Оксани  Сергіївни  –  начальника  управління
податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної
служби у Кіровоградській  області  про  проведення  аналізу  договорів  оренди
земельних  ділянок,  укладених  між  місцевими  органами  виконавчої  влади,
органами  місцевого  самоврядування  та  громадянами  і  фізичними  особами-
підприємцями.
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Брали  участь  в  обговоренні:  Давидовський  М.О.,  Абрамян  В.Ю.,
Кожушко Ю.І., Онищенко І.П., Коренюк С.Ю. обговорили проблемні стосовно
укладення  додаткових  угод  до  діючих  договорів  оренди  землі,  контролю за
використанням  землі  фізичними  особами-одноосібниками,  доцільності
встановлення єдиного податку на 1 га землі.

Вирішили: прийняти рішення № 29 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.

13. Про  рішення  Київської  обласної  ради  стосовно  реформування
сільськогосподарського землекористування.

Слухали: інформацію Давидовського  Миколи Олексійовича  — голови
постійної  комісії  обласної  ради  з  питань  агропромислового  комплексу  та
земельних  відносин  про  рішення  Київської  обласної  ради  від  11 лютого
2016 року № 064-02-VII “Про розгляд депутатського запиту депутата Київської
обласної  ради  Даниленка  А.С.  до  Голови  Верховної  Ради  України  щодо
реформування сільськогосподарського землекористування”.

Вирішили: прийняти рішення № 30 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.

Голова постійної комісії М.Давидовський

Секретар комісії Ю.Кожушко


