
Протокол № 5

засідання постійної комісії обласної ради з питань
житлово-комунального господарства, будівництва та використання

природних ресурсів

від 18 березня 2016 року                                                        м. Кіровоград

Склад комісії – 9 осіб
Присутні:

голова постійної комісії – Кайдаш Юрій Анатолійович;
секретар постійної комісії – Погребнюк Артем Анатолійович;
члени постійної комісії: Довбиш Іван Іванович,

Дичко Анатолій Дмитрович,
Здебська Валентина Павлівна,
Могилей Михайло Миколайович,
Ратенко Сергій Леонідович.

Відсутні:
заступник голови  постійної комісії – Ревенко Наталя Олександрівна;
член постійної комісії – Монашок Микола Дмитрович;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

- лист Гайворонської міської ради про сприяння у виділенні коштів з
обласного бюджету на 2016 рік для виготовлення проектно — кошторисної
документації по газифікації м. Гайворон.

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

2. Про  пропозиції  щодо  формування  переліку  природоохоронних
заходів  та  об’єктів,  фінансування  яких  буде  здійснюватися  за  рахунок
коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у
2016 році:

- проект  “Долинський  груповий  водопровід  Долинського  району
Кіровоградської області” (ІІІ етап) в сумі 6924,00 тис.грн;

- будівництво  очисних  споруд та  розподільчої  системи  водогону  в
смт Новоархангельськ  Новоархангельського  району  Кіровоградської
області.

- проект  “Реконструкція  водопроводу  м. Гайворон  Кіровоградської
області” у сумі 2795,9 тис.грн;

- проект “Реконструкція  системи водовідведення  житлового масиву
по вул. Козачий Шлях смт Онуфріївка Кіровоградської області”;

- реконструкція історико-архітектурних гідроспоруд Онуфріївського
паркового комплексу (з розробленням проектно-кошторисної документації)
у сумі 7340,0 тис.грн.



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

Ковтунов  Олександр  Володимирович –  директор
департаменту  екології  та  природних  ресурсів  Кіровоградської  обласної
державної адміністрації

3. Про рішення Суботцівської сільської ради сьомого скликання від
14 січня 2016 року № 81.

Інформує:  Кайдаш Юрій Анатолійович – голова постійної комісії
обласної  ради з  питань житлово-комунального господарства,  будівництва
та використання природних ресурсів

Шеремет Сергій Вікторович – директор департаменту
фінансів Кіровоградської обласної державної адміністрації

Ковтунов  Олександр  Володимирович –  директор
департаменту  екології  та  природних  ресурсів  Кіровоградської  обласної
державної адміністрації

4. Про  виділення  коштів  з  обласного  бюджету  на  2016  рік  для
завершення будівництва об'єктів незавершеного будівництва і виготовлення
проектно-кошторисної документації.

Інформує:  Переверзєв  Віктор  Володимирович –  заступник
начальника  управління  капітального  будівництва  Кіровоградської  обласної
державної адміністрації

 Шеремет Сергій Вікторович – директор департаменту
фінансів Кіровоградської обласної державної адміністрації

5.  Про  результати  виконання  обласної  програми  формування
національної екологічної  мережі на території  Кіровоградської області   на
2003-2015 роки.

Інформує:  Ковтунов  Олександр  Володимирович –  директор
департаменту  екології  та  природних  ресурсів  Кіровоградської  обласної
державної адміністрації

6.  Про  результати  виконання  комплексної  програми  охорони
навколишнього природного середовища в Кіровоградській області на 2013-
2015 роки.

Інформує:  Ковтунов  Олександр  Володимирович –  директор
департаменту  екології  та  природних  ресурсів  Кіровоградської  обласної
державної адміністрації

7. Про затвердження комплексної програми охорони навколишнього
природного середовища в Кіровоградській області на 2016-2020 роки.

Інформує:  Ковтунов  Олександр  Володимирович –  директор
департаменту  екології  та  природних  ресурсів  Кіровоградської  обласної
державної адміністрації

8.  Про  затвердження  поточних  індивідуальних  технологічних
нормативів використання питної води ОКВП “Дніпро-Кіровоград”.



Інформує:  Ілик  Роман  Ігорович –  генеральний  директор  ОКВП
“Дніпро-Кіровоград”

9. Про надання обласному комунальному виробничому підприємству
“Дніпро-Кіровоград” дозволу на заставу майнових прав.

Інформує:  Ілик  Роман  Ігорович –  генеральний  директор  ОКВП
“Дніпро-Кіровоград”

10.  Про  погодження  клопотання  ТОВ “Українські  рідкісні  метали”
щодо  надання  спеціального  дозволу  на  користування  надрами
Полохівського родовища літієвих руд.

Інформує:  Корнюша  Олександр  Петрович –  директор
департаменту  інфраструктури  та  промисловості  Кіровоградської
обласної державної адміністрації

Бриндак  Вікторія  Євгенівна –  головний  спеціаліст
сектору  надрокористування  департаменту  інфраструктури  та
промисловості обласної державної адміністрації

Калашник  Анатолій  Микитович —  виконавчий
директор ТОВ “Українські рідкісні метали”

11.  Про  клопотання  МП  у  формі  ТОВ  “АРМіКС”  щодо  надання
гірничого відводу для розробки Коноплянського родовища.

Інформує:  Корнюша  Олександр  Петрович –  директор
департаменту  інфраструктури  та  промисловості  Кіровоградської
обласної державної адміністрації

Бриндак  Вікторія  Євгенівна –  головний  спеціаліст
сектору  надрокористування  департаменту  інфраструктури  та
промисловості обласної державної адміністрації

Агліулін Роман Равілійович — заступник директора МП у
формі ТОВ “АРМіКС”

12.  Про  звіт  про  виконання  програми  енергоефективності
Кіровоградської області на період до 2015 року.

Інформує:  Корнюша  Олександр  Петрович –  директор
департаменту  інфраструктури  та  промисловості  Кіровоградської
обласної державної адміністрації

13.  Про  продовження  на  2016  рік  терміну  дії  програми
енергоефективності Кіровоградської області на період до 2015 року.

Інформує:  Корнюша  Олександр  Петрович –  директор
департаменту  інфраструктури  та  промисловості  Кіровоградської
обласної державної адміністрації



14.  Про виконання  рішення  обласної  ради  “Про обласну програму
“Ліси Кіровоградщини” на 2010-2015 роки”.

Інформує:  Середюк  Олег  Олексійович –  перший  заступник
начальника Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського
господарства

15. Про регіональну екологічну програму “Ліси Кіровоградщини” на
2016-2020 роки.

Інформує:  Середюк  Олег  Олексійович –  перший  заступник
начальника Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського
господарства

16. Про лист федерації професійних спілок Кіровоградської області
про недопущення ліквідації держлісгоспів при реформуванні лісової галузі

Інформує:  Середюк  Олег  Олексійович –  перший  заступник
начальника Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського
господарства

17.  Про  звіт  про  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

18. 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

19.  Про  хід  виконання  обласної  програми  розвитку  житлового
будівництва на території Кіровоградської області на 2012-2015 роки.

Інформує:  Кайдаш  ЮрійАнатолійович –  голова  постійної  комісії
обласної  ради з  питань житлово-комунального господарства,  будівництва
та використання природних ресурсів

20.  Про стан виконання обласної  програми передачі  гуртожитків у
власність територіальних громад області на 2012-2015 роки.

Інформує:  Довжук  Ольга  Васильвіна –  директор  департаменту
житлово-комунального господарства Кіровоградської обласної державної
адміністрації

21. Про  звернення  до  Кабінету  Міністрів  України  стосовно
недопущення звуження повноважень органів місцевого  самоврядування у
сфері надрокористування.

Інформує:  Кайдаш  ЮрійАнатолійович –  голова  постійної  комісії
обласної  ради з  питань житлово-комунального господарства,  будівництва
та використання природних ресурсів



22. Про створення Міжвідомчої комісії з питань надрокористування.
Інформує:  Кайдаш  ЮрійАнатолійович –  голова  постійної  комісії

обласної  ради з  питань житлово-комунального господарства,  будівництва
та використання природних ресурсів

23.  Про затвердження  нового  складу конкурсних  комісій  обласних
премій.

Інформує:  Тимофієва  Наталія  Григорівна –  керуючий  справами
виконавчого апарату обласної ради

24. Про план роботи обласної ради на 2016 рік.
Інформує:  Кайдаш  ЮрійАнатолійович –  голова  постійної  комісії

обласної  ради з  питань житлово-комунального господарства,  будівництва
та використання природних ресурсів

25. Про депутатський запит депутата обласної ради Кайдаша Ю.А.
Інформує: Кайдаш ЮрійАнатолійович – депутат обласної ради

26. Про депутатський запит депутата обласної ради Здебської В.П.
Інформує: Здебська Валентина Павлівна – депутат обласної ради

27.  Про  звернення  представників  громадськості  Олександрійського
регіону Кіровоградської області.

Інформує:  Кайдаш Юрій Анатолійович – голова постійної комісії
обласної  ради з  питань житлово-комунального господарства,  будівництва
та використання природних ресурсів

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

Слухали  : інформацію директора  департаменту  фінансів
Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  Шеремета  С.В. про
внесення змін до рішення обласної ради від 25 грудня 2015 року № 16 “Про
обласний бюджет на 2016 рік”, з урахуванням листа Гайворонської міської
ради щодо виділення додаткових коштів з обласного бюджету на 2016 рік
для  виготовлення  проектно  —  кошторисної  документації  по  газифікації
м. Гайворон.

Зокрема,  проектом  рішення  передбачається  цільове  спрямування
залишків  коштів  освітньої  субвенції,  медичної  субвенції  на  лікування
хворих  на  цукровий  і  не  цукровий  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.

В  обговоренні  брали  активну  участь:  Кайдаш  Ю.А.,  Дичко  А.Д.,
Погребнюк  А.А.,  обговоривши  питання  щодо  фінансування  з  обласного



бюджету на 2016 рік ОКВП “Дніпро-Кіровоград” та фінансування реалізації
проекту “Побудуємо майбутнє разом!” за 2015 рік.

Дичко А.Д. вніс пропозицію рекомендувати постійній комісії обласної
ради з питань бюджету, фінансово-економічної політики та інвестицій під
час розгляду питання про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік
підтримати виділення коштів у сумі 3895,1 тис.грн. на фінансову підтримку
ОКВП  “Дніпро  Кіровоград”  у  разі  надання  даним  комунальним
підприємством відповідних звітів про використання коштів та конкретних
планів  по  капітальним  і  поточним  ремонтам  мереж  водопостачання  та
водовідведення в розрізі міст та районів області.

Разом з тим, Дичко А.Д. запропонував рекомендувати ОКВП “Дніпро-
Кіровоград”: 

розробити та затвердити спрощену процедуру прийняття відповідних
мереж, які не перебувають на балансі ОКВП “Дніпро-Кіровоград”;

розробити та подати обласній раді на затвердження  програму розвитку
та збільшення кількості мереж ОКВП “Дніпро Кіровоград”;

розміщувати  у  засобах  масової  інформації  та  на  офіційному  сайті
ОКВП  “Дніпро-Кіровоград”  інформацію  щодо  виконання  підприємством
капітальних, поточних ремонтів та збільшення кількості абонентів у розрізі
міст і районів області.

Результати голосування за пропозицію ДичкаА.Д.: одноголосно.
Кайдаш  Ю.А.  за  результатами  обговорення  листа  Гайворонської

міської ради щодо виділення додаткових коштів з обласного бюджету на
2016  рік  для  виготовлення  проектно  —  кошторисної  документації  по
газифікації  м. Гайворон,  запропонував рекомендувати обласній державній
адміністрації  при  внесенні  змін  до  обласного  бюджету  на  2016  рік,
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, розглянути лист
Гайворонської міської ради щодо виділення додаткових коштів з обласного
бюджету  на  2016  рік  для  виготовлення  проектно  —  кошторисної
документації  по  газифікації  м. Гайворон,  виходячи  з  фінансових
можливостей доходної частини обласного бюджету та відповідно до вимог
Бюджетного кодексу України.

Результати голосування за пропозицію Кайдаша Ю.А.: одноголосно.
Інших пропозицій не поступило.
За результатами обговорення Кайдаш Ю.А. поставив на голосування

пропозицію  рекомендувати  депутатам  обласної  ради  підтримати  проект
рішення обласної ради “Про внесення змін до рішення обласної ради від 25
грудня 2015 року № 16 “Про обласний бюджет на 2016 рік” з урахування
пропозицій від постійної комісії обласної ради. 

Голосували: “за”-7 осіб (одноголосно)
Вирішили: прийняти рішення № 21 (додається)

2.  Про  пропозиції  щодо  формування переліку  природоохоронних
заходів та об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок
коштів  обласного  фонду  охорони  навколишнього  природного
середовища у 2016 році.

Слухали: інформацію   та  директора  департаменту  фінансів
Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  Шеремета  С.В.  про



пропозиції  щодо  формування,  враховуючи  бюджетні  звернення,  що
надійшли до обласної ради.

Зокрема,  директор  департаменту  екології  та  природних  ресурсів
Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  поінформував постійну
комісію про порядок формування  переліку природоохоронних заходів та
об’єктів,  фінансування  яких  буде  здійснюватися  за  рахунок  коштів
обласного  фонду  охорони  навколишнього  природного  середовища  у
2016 році,  та  надав  роз'яснення  по  кожному  бюджетному  запиту,
враховуючи Перелік видів діяльності,  що належать до природоохоронних
заходів,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
17 вересня 1996 року № 1147.

У  ході  обговорення  брали  участь:  Дичко А.Д.,  Ратенко  С.Л.,
Кайдаш Ю.А., Погребнюк А.А., Могилей М.М.

За результатами обговорення,  голова постійної  комісії  Кайдаш Ю.А.
вніс на голосування наступну пропозицію: 

рекомендувати обласній державній адміністрації при внесенні змін до
обласного бюджету на 2016 рік, під час розподілу коштів обласного фонду
охорони  навколишнього  природного  середовища,  розглянути  можливість
включення  до  переліку  природоохоронних  заходів  та  об’єктів,
фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів обласного фонду
охорони  навколишнього  природного  середовища  у  2016 році,  наступні
природоохоронні заходи та об’єкти:

 проект  “Реконструкція  системи  водовідведення  житлового  масиву
по вул. Козачий Шлях смт Онуфріївка Кіровоградської області”;

 реконструкція  історико-архітектурних  гідроспоруд  Онуфріївського
паркового комплексу (з розробленням проектно-кошторисної документації)
у сумі 7340,0 тис.грн.

Також, проекти, що надійшли до обласної ради, а саме:
проект  “Долинський  груповий  водопровід  Долинського  району

Кіровоградської області” (ІІІ етап) в сумі 6924,00 тис.грн;
проект  “Будівництво  очисних  споруд  та  розподільчої  системи

водогону  в  смт Новоархангельськ  Новоархангельського  району
Кіровоградської області”;

проект  “Реконструкція  водопроводу  м. Гайворон  Кіровоградської
області” у сумі 2795,9 тис.грн

не  відповідають  Переліку  видів  діяльності,  що  належать  до
природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17 вересня 1996 року № 1147, тому не підлягають включенню
до переліку природоохоронних заходів та об’єктів, фінансування яких буде
здійснюватися за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища у 2016 році.

Інших пропозицій не надійшло.
Голосували: “за”- 7 осіб (одноголосно)
Вирішили:  Прийняти рішення № 22 (додається).

3.  Про рішення Суботцівської  сільської  ради сьомого  скликання
від 14 січня 2016 року № 81.

Слухали: інформацію  інформацію  директора  департаменту  фінансів
Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  Шеремета  С.В.,



директора  департаменту  екології  та  природних  ресурсів  Кіровоградської
обласної державної адміністрації Ковтунова О.В., голови постійної комісії
обласної  ради  Кайдаша  Ю.А.  про  рішення  Суботцівської  сільської  ради
сьомого скликання від 14 січня 2016 року № 81 “Про звернення депутатів
Суботцівської сільської ради до Кіровоградської обласної ради, народного
депутата України по 102 виборчому округу О.Довгого “Про внесення змін
до  чинного  законодавства  щодо  рентної  плати  за  використання  надр
загальнодержавного значення”.

В обговоренні питання взяли участь: Кайдаш Ю.А., Погребнюк А.А.,
Дичко А.Д., Ратенко С.Л.

За  результатами  обговорення  голова  постійної  комісії  Кайдаш Ю.А.
поставив  на  голосування  пропозицію  рекомендувати  обласній  державній
адміністрації  розглянути  питання,  порушене  депутатами  Суботцівської
сільської ради, та надати обласній раді пропозиції щодо внесення змін до
чинного  законодавства  України  стосовно  розподілу  рентної  плати  за
користування надрами між державним та місцевими бюджетами, та, після
надходження  до  обласної  ради  відповідних  пропозицій  від  обласної
державної  адміністрації,  розглянути  дане  питання  на  засіданні  постійної
комісії.

Голосували: “за”- 7 осіб (одноголосно)
Вирішили:  Прийняти рішення № 23 (додається).

4.  Про  виділення  коштів  з  обласного  бюджету  на  2016  рік  для
завершення  будівництва  об'єктів  незавершеного  будівництва  і
виготовлення проектно-кошторисної документації.

Слухали: інформацію заступника начальника управління капітального
будівництва  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації
Переверзєва В.В.,  директора  департаменту  фінансів  Кіровоградської
обласної державної адміністрації Шеремета С.В. щодо виділення коштів з
обласного  бюджету  на  2016  рік  для  завершення  будівництва  об'єктів
незавершеного  будівництва  і  виготовлення  проектно-кошторисної
документації.

В обговоренні взяли участь: Погребнюк А.А., Дичко А.Д.
Оскільки  інформація,  надана  доповідачем,  не  задовольнила  членів

постійної  комісії,  та,  за  пропозицією  секретаря  постійної  комісії
Погребнюка А.А. питання про стан фінансування з обласного бюджету на
2016  рік  завершення  будівництва  об'єктів  незавершеного  будівництва  і
виготовлення  проектно-кошторисної  документації  (у  розрізі  відповідних
об'єктів) включено до І кварталу плану роботи постійної  комісії  обласної
ради  житлово-комунального  господарства,  будівництва  та  використання
природних  ресурсів  на  2016  рік,  голова  комісії  запропонував  прийняти
наступне.

Рекомендувати  обласній  державній  адміністрації  підготувати
інформацію про наявні об'єкти незавершеного будівництва і виготовлення
проектно-кошторисної  документації  у  розрізі  територій  області  (міст,
районів).  Після  надходження  до  обласної  ради  зазначеної  інформації  від
обласної  державної  адміністрації  за  безпосередньої  участі  начальника
управління капітального будівництва Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації повторно розглянути дане питання.



Голосували: “за”- 7 осіб (одноголосно)
Вирішили:  Прийняти рішення № 24 (додається).

5.  Про  результати  виконання  обласної  програми  формування
національної екологічної мережі на території Кіровоградської області
на 2003-2015 роки.

Слухали: інформацію директора департаменту екології  та природних
ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації Ковтунова О.В.
про  результати  виконання  обласної  програми  формування  національної
екологічної  мережі  на  території  Кіровоградської  області   на
2003-2015 роки.

В обговоренні взяли участь: Могилей М.М., Кайдаш Ю.А.
За  результатами  обговорення,  керуючись  пунктом  12.8.  розділу  12.

Регламенту  Кіровоградської  обласної  ради  Кайдаш  Ю.А.  поставив  на
голосування наступні рекомендації постійної комісії обласної ради:

Рекомендувати  голові  обласної  ради  зняти  з  контролю  рішення
обласної  ради  від  24  січня  2003  року  № 141  “Про  обласну  програму
формування національної екологічної мережі на території Кіровоградської
області на 2003-2015 роки” у зв'язку із закінченням терміну дії.

Голосували: “за”- 7 осіб (одноголосно)
Вирішили:  Прийняти рішення № 25 (додається).

6.  Про  результати  виконання  комплексної  програми  охорони
навколишнього природного середовища в Кіровоградській області на
2013-2015 роки.

Слухали: інформацію  директора департаменту екології  та природних
ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації Ковтунова О.В.
про результати виконання Комплексної програми охорони навколишнього
природного середовища в Кіровоградській області на 2013-2015 роки.

За  результатами  обговорення,  керуючись  пунктом  12.8.  розділу  12.
Регламенту  Кіровоградської  обласної  ради  Кайдаш  Ю.А.  поставив  на
голосування наступні рекомендації постійної комісії обласної ради:

Рекомендувати  голові  обласної  ради  зняти  з  контролю  рішення
обласної  ради  від  21  грудня  2012  року  № 417  “Про  затвердження
Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища в
Кіровоградській області на 2013-2015 роки”, від 27 грудня 2013 року № 570
“Про зміни до Комплексної програми охорони навколишнього природного
середовища  в  Кіровоградській  області  на  2013-2015  роки”,  від  27  січня
2015 року  №  702  “Про  зміни  до  Комплексної  програми  охорони
навколишнього  природного  середовища  в  Кіровоградській  області  на
2013-2015 роки” у зв'язку із закінченням терміну дії.

Голосували: “за”- 7 осіб (одноголосно)
Вирішили:  Прийняти рішення № 26 (додається).

7.  Про  затвердження  комплексної  програми  охорони
навколишнього природного середовища в Кіровоградській області на
2016-2020 роки.

Слухали: інформацію  директора департаменту екології  та природних
ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації Ковтунова О.В.



про  затвердження  Комплексної  програми  охорони  навколишнього
природного середовища в Кіровоградській області на 2016-2020 роки, який,
враховуючи  внесення  змін  до  рішення  обласної  ради  від  25  грудня
2015 року № 16  “Про обласний  бюджет  на  2016  рік,  надав  обґрунтовані
пропозиції щодо необхідності внесення уточнення до розділу VII, додатку 1
і додатку 2 запропонованої Комплексної програми.

В обговоренні взяли участь: Могилей М.М., Кайдаш Ю.А.
Зокрема,  Могилей  М.М.  звернув  увагу  доповідача  на  те,  що  до

запропонованої  програми  не  включено  такого  важливого  та  актуального
природоохоронного  заходу,  як  збір  та  утилізація  твердих  побутових
відходів на території області. Могилей М.М. та Ковтунов О.В. домовились,
що буде опрацьовано порушене ним питання та на наступному засіданні
постійної комісії буде обговорено з конкретними пропозиціями щодо його
вирішення.

За результатами обговорення, Кайдаш Ю.А. запропонував підтримати
обґрунтовані  пропозиції  департаменту  екології  та  природних  ресурсів
Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  та  розділ  VII,
додатки 1, 2  Комплексної  програми  охорони  навколишнього  природного
середовища в Кіровоградській області на 2016-2020 роки викласти в новій
редакції (додається) та рекомендувати депутатам обласної ради підтримати
запропонований  проект  рішення  обласної  ради  з  даного  питання  з
урахуванням пропозицій від постійної комісії.

Голосували: “за”- 5 осіб 
“утримались”- 2
“проти”- 0

Вирішили:  Прийняти рішення № 27 (додається).

8.  Про  затвердження  поточних  індивідуальних  технологічних
нормативів використання питної води ОКВП “Дніпро-Кіровоград”.

Слухали: інформацію  генерального  директора  ОКВП  “Дніпро-
Кіровоград”  Ілика  Р.І.  про  затвердження  поточних  індивідуальних
технологічних  нормативів  використання  питної  води  ОКВП  “Дніпро-
Кіровоград”.

В  обговоренні  взяли  участь:  Дичко  А.Д.,  Погребнюк  А.А.,
Кайдаш Ю.А., Ратенко С.Л., Могилей М.М.

За результатами обговорення,  на голосування поставлена пропозиція
рекомендувати  депутатам  обласної  ради  підтримати  запропонований
проект рішення обласної ради з даного питання.

Голосували: “за”- 7 осіб (одноголосно)
Вирішили:  Прийняти рішення № 28 (додається).

9.  Про  надання  обласному  комунальному  виробничому
підприємству “Дніпро-Кіровоград” дозволу на заставу майнових прав.

Слухали: інформацію  генерального  директора  ОКВП  “Дніпро-
Кіровоград” Ілика Р.І. про надання обласному комунальному виробничому
підприємству “Дніпро-Кіровоград” дозволу на заставу майнових прав.

В  обговоренні  взяли  участь:  Дичко  А.Д.,  Погребнюк  А.А.,
Кайдаш Ю.А., Ратенко С.Л., Могилей М.М.



За результатами обговорення,  на голосування поставлена пропозиція
рекомендувати  депутатам  обласної  ради  підтримати  запропонований
проект рішення обласної ради з даного питання.

Голосували: “за”- 6 осіб
“утримались”- 0
“проти”- 1

Вирішили:  Прийняти рішення № 29 (додається).

10. Про погодження клопотання ТОВ “Українські рідкісні метали”
щодо  надання  спеціального  дозволу  на  користування  надрами
Полохівського родовища літієвих руд.

Слухали: інформацію  директора  департаменту  інфраструктури  та
промисловості обласної державної адміністрації Корнюші О.П., головного
спеціаліста  сектору  надрокористування  департаменту  інфраструктури  та
промисловості обласної державної адміністрації Бриндак В.Є., виконавчого
директора  ТОВ “Українські  рідкісні  метали”  Гарбуза  Є.В.  та  інших
представників  товариства  про  клопотання  ТОВ “Українські  рідкісні
метали”  щодо  надання  спеціального  дозволу  на  користування  надрами
Полохівського  родовища  літієвих  руд,  враховуючи  рішення  Ленінської
сільської  ради  Маловисківського  району  від  23.12.2015  року  № 18,
звертаючи  увагу  на  укладену  між  Ленінською  сільською  радою  та
ТОВ “Українські  рідкісні  метали”  угоду  про  соціальне  партнерство  від
15.12.2015  року,  встановлено,  що,  подані  товариством  документи,
оформлені  відповідно  до  чинного  законодавства  у  сфері
надрокористування.

За результатами голосування  Кайдаш Ю.А. поставив на голосування
наступне:

рекомендувати  депутатам  обласної  ради  підтримати  запропонований
проект рішення обласної ради з даного питання.

Голосували: “за”- 7 осіб (одноголосно)
Вирішили:  Прийняти рішення № 30 (додається).

11.  Про клопотання МП у формі  ТОВ “АРМіКС” щодо надання
гірничого відводу для розробки Коноплянського родовища.

Слухали: інформацію  директора  департаменту  інфраструктури  та
промисловості обласної державної адміністрації Корнюші О.П., головного
спеціаліста  сектору  надрокористування  департаменту  інфраструктури  та
промисловості  обласної  державної  адміністрації  Бриндак В.Є.,  заступника
директора МП у формі ТОВ “АРМіКС” Агліуліна Р.Р. про клопотання МП у
формі  ТОВ  “АРМіКС”  щодо  надання  гірничого  відводу  для  розробки
Коноплянського родовища.

За результатами обговорення, встановлено, що документи, подані МП
у формі  ТОВ  “АРМіКС”  щодо  надання  гірничого  відводу  для  розробки
Коноплянського родовища, відповідають вимогам чинного законодавства.

Враховуючи  розпорядження  голови  Кіровоградської  обласної
державної  адміністрації  від 08 квітня 2008 року № 290-гр “Про Порядок
проходження  матеріалів  з  питань  надрокористування”,  голова  постійної
комісії  вніс  пропозицію  підготувати  і  внести  на  розгляд  чергової  сесії
обласної ради відповідний проект рішення обласної ради з даного питання.



Голосували: “за”- 7 осіб (одноголосно)
Вирішили:  Прийняти рішення № 31 (додається).

12.  Про  звіт  про  виконання  програми  енергоефективності
Кіровоградської області на період до 2015 року.

Слухали: інформацію  директора  департаменту  інфраструктури  та
промисловості  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації
Корнюші О.П.  про  звіт  про  виконання  програми  енергоефективності
Кіровоградської області на період до 2015 року.

Оскільки  додаткових  запитань  та  зауважень  від  членів  постійної
комісії  не  надійшло,  відповідно  до  пункту  12.8.  розділу  12.  Регламенту
Кіровоградської  обласної  ради,  голова  постійної  комісії  запропонував
рекомендувати  голові  обласної  ради  зняти  з  контролю рішення  обласної
ради  від  27  липня  2012  року  № 318  “Про  затвердження  програми
енергоефективності  Кіровоградської  області  на  період  до  2015 року”,  від
29 вересня 2015 року № 789 “Про внесення змін та доповнень до Програми
енергоефективності  Кіровоградської  області  на  період  до  2015  року”  у
зв'язку із закінченням терміну дії.

Голосували: “за”- 7 осіб (одноголосно)
Вирішили:  Прийняти рішення № 32 (додається).

13.  Про  продовження  на  2016  рік  терміну  дії  програми
енергоефективності Кіровоградської області на період до 2015 року.

Слухали: інформацію  директора  департаменту  інфраструктури  та
промисловості  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації
Корнюші О.П.  про  продовження  на  2016 рік  терміну  дії  програми
енергоефективності Кіровоградської області на період до 2015 року.

За  результатами  обговорення,  оскільки  додаткових  запитань  та
зауважень від членів постійної комісії не надійшло, голова постійної комісії
запропонував  рекомендувати  депутатам  обласної  ради  підтримати
запропонований проект рішення обласної ради з даного питання.

Голосували: “за”- 7 осіб (одноголосно)
Вирішили:  Прийняти рішення № 33 (додається).

14. Про виконання рішення обласної ради “Про обласну програму
“Ліси Кіровоградщини” на 2010-2015 роки”.

Слухали: інформацію  першого  заступника  начальника
Кіровоградського  обласного  управління  лісового  та  мисливського
господарства  Середюка О.О. про виконання рішення обласної  ради “Про
обласну програму “Ліси Кіровоградщини” на 2010-2015 роки”.

В обговоренні брали участь: Могилей М.М., Дичко А.Д., Ратенко С.Л.
За результатами обговорення,  відповідно до пункту 12.8.  розділу 12.

Регламенту Кіровоградської обласної ради на голосування головою комісії
поставлена  пропозиція  рекомендувати  голові  обласної  ради  зняти  з
контролю рішення обласної ради від 12.05.2010 року № 111 “Про обласну
програму "Ліси Кіровоградщини" на 2010-2015 роки”, від 19.08.2011 року
№ 165 “Про хід виконання обласної  програми "Ліси Кіровоградщини" на
2010-2015 роки”, від 21.09.2012 року № 366 “Про внесення змін до обласної



програми  “Ліси  Кіровоградщини”  на  2010-2015  роки”  у  зв'язку  із
закінченням терміну дії.

Голосували: “за”- 6 осіб
“утримались”- 0
“проти”- 1

Вирішили:  Прийняти рішення № 34 (додається).

15. Про регіональну екологічну програму “Ліси Кіровоградщини”
на 2016-2020 роки.

Слухали: інформацію  першого  заступника  начальника
Кіровоградського  обласного  управління  лісового  та  мисливського
господарства  Середюка  О.О.  про  регіональну екологічну  програму “Ліси
Кіровоградщини” на 2016-2020 роки.

В обговоренні брали участь: Кайдаш Ю.А., Могилей М.М., Дичко А.Д.,
Ратенко С.Л., Здебська В.П.

Члени постійної  комісії  обласної  ради звернули увагу доповідача на
некваліфіковано надану на комісії інформацію з даного питання.

За  результатами  обговорення,  голова  постійної  комісії  поставив  на
голосування  пропозицію  рекомендувати  депутатам  обласної  ради
підтримати  запропонований  проект  рішення  обласної  ради  з  даного
питання.

Голосували: “за”- 6 осіб
“утримались”- 0
“проти”- 1

Вирішили:  Прийняти рішення № 35 (додається).

16. Про лист федерації професійних спілок Кіровоградської області
про  недопущення  ліквідації  держлісгоспів  при  реформуванні  лісової
галузі.

Слухали: інформацію  першого  заступника  начальника
Кіровоградського  обласного  управління  лісового  та  мисливського
господарства  Середюка  О.О.  про  лист  федерації  професійних  спілок
Кіровоградської  області  про  недопущення  ліквідації  держлісгоспів  при
реформуванні лісової галузі.

Враховуючи  звернення  обласної  ради  до  Верховної  Ради  України  з
проханням  підтримати  проект  Закону  України  “Про  внесення  змін  до
додатка  №  3  до  Закону  України  “Про  Державний  бюджет  України  на
2016 рік”  щодо  фінансування  державних  підприємств,  які  належать  до
сфери  управління  Державного  агентства  лісових  ресурсів  України,  за
результатами  обговорення,  на  голосування  поставлена  пропозиція
підтримати  федерацію  професійних  спілок  області  і  обласну організацію
професійних  спілок  лісового  господарства  стосовно  необхідності
збереження  лісового  господарства  України  та  недопущення  ліквідації
державних  лісогосподарських  підприємств  області  при  реформуванні
лісової галузі.

Голосували: “за”- 6 осіб
“утримались”- 1
“проти”- 0

Вирішили:  Прийняти рішення № 36 (додається).



17.  Про  звіт  про  виконання  обласної  програми  підтримки
індивідуального  житлового  будівництва  на  селі  “Власний  дім”  на
2011 – 2015 роки.

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

Зокрема  зазначено,  що  фондом  протягом  2011-2015  років  сільським
забудовникам  було  надано  78  пільговий  кредит.  Кредитування
здійснювалося  за  рахунок  коштів  державного,  обласного  та  місцевих
бюджетів нижчих рівнів.

Разом  з  тим,  протягом  вищевказаного  періоду  Фондом  було  надано
пільгових кредитів на загальну суму 3 490,4 тис. грн., з них:

на будівництво – 3 кредити на суму 500,0 тис. грн.;
на придбання житла – 15 кредитів на суму 1 125,2 тис. грн.;
на  газифікацію  та  підключення  інженерних  мереж  –  54  кредити  на

суму 1 493,2 тис. грн.;
на реконструкцію та добудову – 6 кредитів на суму 372,0 тис. грн.
Фондом протягом 2011-2015 років повернуто до державного бюджету

кошти на загальну суму 4 377,64 тис. грн., до обласного – 407,65 тис. грн.,
до місцевих бюджетів – 37,5 тис. грн.

За результатами обговорення, Кайдаш Ю.А. відповідно до пункту 12.8.
розділу  12.  Регламенту  Кіровоградської  обласної  ради  поставив  на
голосування  пропозицію  рекомендувати  голові  обласної  ради  зняти  з
контролю рішення обласної  ради від 18.02.2011 року № 88 “Про обласну
програму  підтримки  індивідуального  житлового  будівництва  на  селі
“Власний дім” на 2011 – 2015 роки” у зв'язку із закінченням терміну дії.

Голосували: “за”- 7 осіб (одноголосно)
Вирішили:  Прийняти рішення № 37 (додається).

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

Слухали: інформацію  директора  департаменту  агропромислового
розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації Коренюка С.Ю.
про затвердження обласної програми підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі “Власний дім” на 2016 – 2020 роки.

Директор  департаменту  агропромислового  розвитку  Кіровоградської
обласної  державної  адміністрації  відмітив,  що  запропонований  проект
обласної  програми  “Власний  дім”  на  2016-2020  роки  має  на  меті
забезпечити  житлом  найбільш  незахищені  категорії  населення,
проживаючого  в  сільській  місцевості  та  належне  виконання  Указу
Президента  України  від  27  березня  1998  р.  №  222  “Про  заходи  щодо
підтримки  індивідуального  житлового  будівництва  на  селі”,  Постанов
Кабінету  Міністрів  України  від  5  жовтня  1998  року  №  1597  “Про
затвердження  Правил  надання  довгострокових  кредитів  індивідуальним
забудовникам на селі” та від 3 серпня 1998 року № 1211 “Про затвердження
Положення  про  порядок  формування  і  використання  коштів  фондів
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”.



У  проекті  Програми  передбачається  реалізація  в  області  державної
політики  України  в  галузі  житлового  будівництва,  збільшення  обсягів
індивідуального будівництва, забезпечення можливості будівництва житла
для всіх громадян області, які потребують поліпшення житлових умов.

Це  надасть  позитивної  динаміки  у  забезпеченні  потреб  сільського
населення  у  поліпшенні  житлових  умов,  що,  у  свою  чергу,  позитивно
вплине  на  трудові,  фінансові  відносини  та  призведе  до  покращення
демографічної ситуації у сільській місцевості.

В обговоренні взяли участь: Погребнюк А.А., Дичко А.Д., Ратенко С.Л.
Під  час  обговорення,  члени  постійної  комісії  відмітили,  що

запропонована програма дуже актуальна та необхідна.
За  результатами  обговорення  голова  постійної  комісії  запропонував

рекомендувати  депутатам  обласної  ради  підтримати  запропонований
проект  рішення  обласної  ради  з  даного  питання,  також  рекомендувати
Кіровоградській  обласній  державній  адміністрації  звернути  увагу  на
актуальність  і  важливість  реалізації  заходів  даної  обласної  програми  та
розглянути можливість збільшення її фінансування з обласного бюджету на
2016 рік.

Голосували: “за”- 7 осіб (одноголосно)
Вирішили:  Прийняти рішення № 38 (додається).

19.  Про  хід  виконання  обласної  програми  розвитку  житлового
будівництва на території Кіровоградської області на 2012-2015 роки.

Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань
житлово-комунального  господарства,  будівництва  та  використання
природних  ресурсів  Кайдаша Ю.А.  про  отриманий  комісією  звіт  щодо
виконання обласної програми розвитку житлового будівництва на території
Кіровоградської області на 2012-2015 роки.

В обговоренні  брали  участь:  Кайдаш Ю.А.,  Погребнюк А.А.,  Дичко
А.Д., Ратенко С.Л., Могилей М.М.

Під час обговорення, Погребнюк А.А. акцентував увагу на значущість
розвитку житлового будівництва на території Кіровоградської області, тому
дане  питання  вимагає  більш  ґрунтовного  розгляду.  Він  запропонував
перенести розгляд питання про хід виконання обласної програми розвитку
житлового  будівництва  на  території  Кіровоградської  області  на
2012-2015 роки на наступне засідання постійної комісії за безпосередньою
участю начальника управління регіонального розвитку, містобудування та
архітектури обласної державної адміністрації Кулікової В.В.

За  результатами  обговорення,  враховуючи  пропозицію
Погребнюка А.А.,  голова  постійної  комісії  Кайдаш  Ю.А.  поставив  на
голосування наступне:

визнати  виконання  обласної  програми  розвитку  житлового
будівництва  на  території  Кіровоградської  області  на  2012-2015  роки
неефективним,  також,  перенести  розгляд  даного  питання  на  наступне
засідання  постійної  комісії  обласної  ради  за  безпосередньою  участю
начальника  управління  регіонального  розвитку,  містобудування  та
архітектури обласної державної адміністрації Кулікової В.В.

Голосували: “за”- 7 осіб (одноголосно)
Вирішили:  Прийняти рішення № 39 (додається).



20. Про стан виконання обласної програми передачі гуртожитків у
власність територіальних громад області на 2012-2015 роки.

Слухали: інформацію директора департаменту житлово-комунального
господарства  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації
Довжук О.В. про стан виконання обласної програми передачі гуртожитків у
власність територіальних громад області на 2012-2015 роки.

Оскільки  зауважень  від  членів  постійної  комісії  не  надійшло,
відповідно до пункту 12.8. розділу 12. Регламенту Кіровоградської обласної
ради голова постійної комісії поставив на голосування наступне:

Рекомендувати  голові  обласної  ради  зняти  з  контролю  рішення
обласної ради від 23.11.2012 року № 384 “Про обласну програму передачі
гуртожитків у власність територіальних громад області на 2012-2015 роки”
у зв'язку із закінченням терміну дії.

Голосували: “за”- 7 осіб (одноголосно)
Вирішили:  Прийняти рішення № 40 (додається).

21.  Про  звернення  до  Кабінету  Міністрів  України  стосовно
недопущення  звуження  повноважень  органів  місцевого
самоврядування у сфері надрокористування.

Слухали: інформацію  голови  постійної  комісії  обласної  ради
Кайдаша Ю.А.,  головного  спеціаліста  відділу  кадрового  забезпечення
виконавчого  апарату  обласної  ради  Ткаченко  Н.О.  про  звернення  до
Кабінету Міністрів України стосовно недопущення звуження повноважень
органів місцевого самоврядування у сфері надрокористування.

За  результатами  обговорення,  голова  постійної  комісії  запропонував
внести  зміни  у текст  звернення  до  Кабінету Міністрів  України  стосовно
недопущення звуження повноважень органів місцевого  самоврядування у
сфері  надрокористування,  виклавши  його  у  новій  редакції,  та
рекомендувати  депутатам  обласної  ради  підтримати  запропонований
проект рішення обласної ради з даного питання з урахуванням пропозицій
від постійної комісії.

Голосували: “за”- 7 осіб (одноголосно)
Вирішили:  Прийняти рішення № 41 (додається).

22.  Про  створення  Міжвідомчої  комісії  з  питань
надрокористування.

Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради Кайдаша
Ю.А.,  головного  спеціаліста  відділу  кадрового  забезпечення  виконавчого
апарату обласної ради Ткаченко Н.О. про створення Міжвідомчої комісії з
питань надрокористування.

Під  час  обговорення  даного  питання  встановлено,  що  рішення,
прийняті  даною Міжвідомчою комісією,  не  будуть мати юридичної  сили
для надання суб'єкту надрокористування Державною службою геології  та
надр України спеціального дозволу на користування надрами.

За  результатами  обговорення,  голова  постійної  комісії  поставив  на
голосування наступне:

рекомендувати  суб'єкту  подання  проекту  рішення  з  питання  “Про
створення  Міжвідомчої  комісії  з  питань  надрокористування”  відкликати



дане питання з розгляду на пленарному засіданні четвертої сесії  обласної
ради.

Голосували: “за”- 7 осіб (одноголосно)
Вирішили:  Прийняти рішення № 42 (додається).

23. Про затвердження нового складу конкурсних комісій обласних
премій.

Слухали: інформацію  керуючого  справами  виконавчого  апарату
обласної ради Тимофієвої Н.Г. про затвердження нового складу конкурсних
комісій обласних премій.

Оскільки  надана  інформація  з  даного  питання  задовольнила  членів
комісії  та  зауважень  від  них  не  надійшло,  голова  постійної  комісії
запропонував  рекомендувати  депутатам  обласної  ради  підтримати
запропонований проект рішення обласної ради з даного питання.

Голосували: “за”- 7 осіб (одноголосно)
Вирішили:  Прийняти рішення № 43 (додається).

24. Про план роботи обласної ради на 2016 рік.
Слухали: інформацію  голови  постійної  комісії  обласної  ради

Кайдаша Ю.А. про план роботи обласної ради на 2016 рік.
Запитань та зауважень до запропонованого проекту рішення обласної

ради не надійшло від членів постійної комісії.
За  результатами  обговорення  голова  постійної  комісії  запропонував

рекомендувати  депутатам  обласної  ради  підтримати  запропонований
проект рішення обласної ради з даного питання

Голосували: “за”- 7 осіб (одноголосно)
Вирішили:  Прийняти рішення № 44 (додається).

25. Про депутатський запит депутата обласної ради Кайдаша Ю.А.
Слухали: інформацію депутата обласної ради Кайдаша Ю.А. про свій

депутатський запит, який обґрунтував необхідність його внесення.
За  результатами  обговорення  на  голосування  поставлена  пропозиція

рекомендувати  депутатам  обласної  ради  підтримати  запропонований
проект рішення обласної ради з даного питання.

Голосували: “за”- 7 осіб (одноголосно)
Вирішили:  Прийняти рішення № 45 (додається).

26. Про депутатський запит депутата обласної ради Здебської В.П.
Слухали: інформацію депутата обласної ради Здебської В.П. про свій

депутатський запит, яка обґрунтувала необхідність його внесення.
За  результатами  обговорення  на  голосування  поставлена  пропозиція

рекомендувати  депутатам  обласної  ради  підтримати  запропонований
проект рішення обласної ради з даного питання.

Голосували: “за”- 7 осіб (одноголосно)
Вирішили:  Прийняти рішення № 46 (додається).

27.  Про  звернення  представників  громадськості
Олександрійського регіону Кіровоградської області.

Слухали: інформацію  голови  постійної  комісії  обласної  ради
Кайдаша Ю.А.  про  звернення  представників  громадськості



Олександрійського  регіону  Кіровоградської  області  щодо  ініціювання  та
проведення  комплексного  фінансово-енергетичного  аудиту  підприємств-
монополістів  сфери  ЖКГ,  енерго-транспортного  та  споживчого  секторів
ринку та системи соціального захисту населення Олександрійського регіону
Кіровоградської області.

В обговоренні брали участь всі присутні члени постійної комісії.
За результатами обговорення, голова постійної комісії на голосування

поставив наступну пропозицію:
Рекомендувати Олександрійській районній раді та Олександрійській 

районній державній адміністрації:
розглянути звернення представників громадськості Олександрійського

регіону  Кіровоградської  області  щодо  ініціювання  та  проведення
комплексного  фінансово-енергетичного  аудиту  підприємств-монополістів
сфери  ЖКГ,  енерго-транспортного  та  споживчого  секторів  ринку  та
системи  соціального  захисту  населення  Олександрійського  регіону
Кіровоградської області;

створити  відповідну  робочу  групу  з  метою  вирішення  питання,
порушеного представниками громадськості Олександрійського регіону, до
складу якої залучити депутатів Кіровоградської обласної ради, обраних від
Олександрійського району та міста Олександрії.

Голосували: “за”- 7 осіб (одноголосно)
Вирішили:  Прийняти рішення № 47 (додається).

Після  розгляду  питань  порядку  денного  засідання  постійної  комісії
обласної  ради, члени  постійної  комісії  домовилися  проводити  засідання
комісії не рідше одного разу на місяць.

На  цьому  голова  постійної  комісії  обласної  ради  Кайдаш  Ю.А.
оголосила засідання комісії  закритим та подякував усім членам постійної
комісії за активну участь у роботі комісії.

Голова постійної комісії                                                                Ю.Кайдаш

Секретар постійної комісії                                                           А.Погребнюк


