
ПРОТОКОЛ № 05

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

Склад комісії 6 осіб від 13 травня 2016 року

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

Відсутні: Абрамян В.Ю., Соловчук І.М.

Запрошені:
ДОГАРОВ 
Олександр 
Васильович

– директор департаменту соціального захисту 
населення Кіровоградської обласної державної 
адміністрації

КОРЕНЮК 
Сергій Юрійович

– директор департаменту агропромислового розвитку 
Кіровоградської обласної державної адміністрації

КОРНЮША 
Олександр Петрович

– директор департаменту інфраструктури та 
промисловості Кіровоградської обласної державної 
адміністрації

ЛАПИЦЬКА 
Тетяна 
Володимирівна

– начальник Державної фітосанітарної інспекції – 
головний державний фітосанітарний інспектор 
Кіровоградської області

ПІНЬКОВСЬКИЙ 
Андрій Віталійович

– виконуючий обов'язки начальника Головного 
управління Держгеокадастру у Кіровоградській 
області

РАХУБА 
Ніна Афанасіївна

– директор департаменту економічного розвитку і 
торгівлі Кіровоградської обласної державної 
адміністрації

ШЕПЕЛЬ 
Андрій 
Володимирович

– начальник управлінням майном виконавчого апарату 
Кіровоградської обласної ради

ШЕРЕМЕТ 
Сергій Вікторович

– директор департаменту фінансів Кіровоградської 
обласної державної адміністрації

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.  Про звіт про виконання обласного бюджету за 2015 рік.
Інформує:  Шеремет  Сергій  Вікторович –  директор  департаменту

фінансів Кіровоградської обласної державної адміністрації
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2.  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

3.  Про звіт голови обласної державної адміністрації.
Інформує:  Рахуба  Ніна  Афанасіївна –  директор  департаменту

економічного  розвитку  і  торгівлі  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації

4.  Про  стан  забезпечення  сприятливого  інвестиційного  клімату,  залучення
прямих  іноземних  інвестицій,  коштів  міжнародної  технічної  допомоги  і
міжнародних  фінансових  організацій  в  розвиток  економіки  та  соціальної
інфраструктури області у 2015 році та І кварталі 2016 року.

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

5.  Про хід виконання обласних програм з локалізації, проведення боротьби з
американським  білим  метеликом  та  ліквідації  амброзії  полинолистої  на
території Кіровоградської області на 2012-2016 роки.

Інформує:  Лапицька  Тетяна Володимирівна  – начальник Державної
фітосанітарної  інспекції  –  головний  державний  фітосанітарний  інспектор
Кіровоградської області

6.  Про  стан  контролю за  користуванням  земельними  ділянками  державної  і
комунальної власності в області.

Інформують:  Піньковський  Андрій  Віталійович –  виконуючий
обов'язки  начальника  Головного  управління  Держгеокадастру  у
Кіровоградській області

7.  Про погодження клопотання ТОВ “Українські рідкісні метали”.
Інформує: Корнюша Олександр Петрович – директор департаменту

інфраструктури  та  промисловості  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації

8.  Про стан виконання обласної  комплексної  програми соціальної підтримки
учасників  антитерористичної  операції  і  членів  їх  сімей,  сімей  загиблих
учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2020 роки.

Інформує: Догаров Олександр Васильович – директор департаменту
соціального  захисту  населення  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації

9.  Про стан готовності до дитячої літньої оздоровчої кампанії 2016 року.
Інформує: Догаров Олександр Васильович – директор департаменту

соціального  захисту  населення  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації
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10.  Про стан виплати заробітної плати у містах і районах області, дотримання
мінімальних гарантій з оплати праці, легалізації заробітної плати.

Інформує: Догаров Олександр Васильович – директор департаменту
соціального  захисту  населення  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації

11.  Про  реформування  редакції  газети  Кіровоградської  обласної  ради  та
обласної державної адміністрації “Народне слово”.

Інформує:  Шепель  Андрій  Володимирович –  начальник  управлінням
майном виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради

12.  Про роботу  комунальних підприємств  спільної  власності  територіальних
громад  сіл,  селищ і  міст  області  та  рух  коштів  на  їх  рахунках  у І  кварталі
2016 року.

Інформує:  Шепель  Андрій  Володимирович –  начальник  управлінням
майном виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради

13.  Про використання коштів,  що надходять у порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

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

14.  Про рішення Сумської обласної ради стосовно необхідності вдосконалення
окремих питань нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

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

1. Про звіт про виконання обласного бюджету за 2015 рік.
Слухали: інформацію  Шеремета  Сергія  Вікторовича  –  директора

департаменту фінансів Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  про
звіт про виконання обласного бюджету за 2015 рік.

Вирішили: прийняти рішення № 31 (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  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”.

Брали участь в обговоренні: Онищенко І.П., Коренюк С.Ю. обговорили
питання стосовно використання коштів резервного фонду обласного бюджету.

Вирішили: прийняти рішення № 32 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.
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3. Про звіт голови обласної державної адміністрації.
Слухали: інформацію  Рахуби  Ніни  Афанасіївни  –  директора

департаменту  економічного  розвитку  і  торгівлі  Кіровоградської  обласної
державної  адміністрації  про  звіт  голови  обласної  державної  адміністрації.
Зокрема  було  поінформовано,  що  у  загальнодержавному  рейтингу  область
посідає восьме місце серед інших областей України.

Брали участь в обговоренні: Коренюк С.Ю. 
Вирішили: прийняти рішення № 33 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.

4. Про стан забезпечення сприятливого інвестиційного клімату, залучення
прямих  іноземних  інвестицій,  коштів  міжнародної  технічної  допомоги  і
міжнародних фінансових організацій в розвиток економіки та соціальної
інфраструктури області у 2015 році та І кварталі 2016 року.

Слухали: інформацію  Рахуби  Ніни  Афанасіївни  –  директора
департаменту  економічного  розвитку  і  торгівлі  Кіровоградської  обласної
державної  адміністрації  про  стан  забезпечення  сприятливого  інвестиційного
клімату, залучення прямих іноземних інвестицій, коштів міжнародної технічної
допомоги  і  міжнародних  фінансових  організацій  в  розвиток  економіки  та
соціальної інфраструктури області у 2015 році та І кварталі 2016 року.

Вирішили: прийняти рішення № 34 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.

5. Про хід виконання обласних програм з локалізації, проведення боротьби
з американським білим метеликом та ліквідації амброзії полинолистої на
території Кіровоградської області на 2012-2016 роки.

Слухали: інформацію  Лапицької  Тетяни  Володимирівни  –  головного
державного  фітосанітарного  інспектора,  голови  комісії  з  реорганізації
Державної фітосанітарної інспекції Кіровоградської області про хід виконання
обласних програм з локалізації,  проведення боротьби з американським білим
метеликом  та  ліквідації  амброзії  полинолистої  на  території  Кіровоградської
області  на  2012-2016  роки.  Зокрема  було  поінформовано,  що  у  зв'язку  зі
сприятливими  для  зимівлі  американського  білого  метелика  погодними
умовами  очікується  зростання  чисельності  цього  шкідника.  Також  наведено
позитивний  приклад  дотримання  всіх  карантинних  вимог
сільгосппідприємствами, що вирощують сільськогосподарську продукцію для
продажу в Китай та інші країни.

Брали  участь  в  обговоренні:  Давидовський  М.О.,  Онищенко  І.П.,
Коренюк С.Ю.  обговорили  питання  стосовно  встановлених  обмежень  на
здійснення перевірок суб'єктів господарювання у тому числі щодо проведення
ними  боротьби  з  карантинними  організмами,  появи  в  області  нових  видів
бур'янів і шкідників тощо.

Вирішили: прийняти рішення № 35 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.
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6. Про стан контролю за користуванням земельними ділянками державної
і комунальної власності в області.

Слухали: інформацію  Піньковського  Андрія  Віталійовича  –
виконуючого обов'язки начальника Головного управління Держгеокадастру у
Кіровоградській  області  про  стан  контролю  за  користуванням  земельними
ділянками державної і комунальної власності в області.

Брали  участь  в  обговоренні:  Онищенко  І.П.  стосовно  встановлення
нормативної  орендної  плати  за  землі  державної  власності  не  нижче  8%
нормативної грошової оцінки землі.

Вирішили: прийняти рішення № 36 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.

7. Про погодження клопотання ТОВ “Українські рідкісні метали”.
Слухали: інформацію  Корнюші  Олександра  Петровича  –  директора

департаменту  інфраструктури  та  промисловості  Кіровоградської  обласної
державної адміністрації про погодження клопотання ТОВ “Українські рідкісні
метали”.  Зокрема  було  надано  відповіді  на  питання,  що  були  задані  з
порушеного питання на пленарному засіданні четвертої сесії  Кіровоградської
обласної  ради  —  стосовно  наявності  відповідних  допусків  до  державної
таємниці, дотримання екологічних вимог шляхом видобутку корисних копалин
шахтним методом, укладення угод з органами місцевого самоврядування щодо
розвитку соціальної сфери прилеглих населених пунктів тощо.

Вирішили: прийняти рішення № 37 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.

8. Про  стан  виконання  обласної  комплексної  програми  соціальної
підтримки учасників антитерористичної операції  і  членів їх сімей, сімей
загиблих  учасників  АТО  та  вшанування  пам’яті  загиблих  на
2014-2020 роки.

Слухали: інформацію  Догарова  Олександра  Васильовича  –  директора
департаменту  соціального  захисту  населення  Кіровоградської  обласної
державної  адміністрації  про  стан  виконання  обласної  комплексної  програми
соціальної підтримки учасників антитерористичної операції і членів їх сімей,
сімей  загиблих  учасників  АТО  та  вшанування  пам’яті  загиблих  на
2014-2020 роки.  Зокрема  було  поінформовано,  що  відповідно  до  обласної
комплексної програми за рахунок коштів державного бюджету було придбано
п'ятнадцять  квартир  для  учасників  антитерористичної  операції  та  сімей
загиблих учасників АТО, організовано безкоштовне та пільгове харчування їх
дітей в навчальних закладах тощо.

Вирішили: прийняти рішення № 38 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.
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9. Про стан готовності до дитячої літньої оздоровчої кампанії 2016 року.
Слухали: інформацію  Догарова  Олександра  Васильовича  –  директора

департаменту  соціального  захисту  населення  Кіровоградської  обласної
державної  адміністрації  про  стан  готовності  до  дитячої  літньої  оздоровчої
кампанії 2016 року. Зокрема було поінформовано, що протягом дитячої літньої
оздоровчої  кампанії  2016  року  передбачається  оздоровити  52 тис.  дітей,  що
складає  53% від  їх  кількості.  Також  у цьому році  для  проведення  літнього
відпочинку  та  оздоровлення  дітей  вперше  було  залучено  субвенції  органів
місцевого самоврядування зокрема сільських та селищних рад.

Вирішили: прийняти рішення № 39 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.

10. Про  стан  виплати  заробітної  плати  у  містах  і  районах  області,
дотримання мінімальних  гарантій  з  оплати  праці,  легалізації  заробітної
плати.

Слухали: інформацію  Догарова  Олександра  Васильовича  –  директора
департаменту  соціального  захисту  населення  Кіровоградської  обласної
державної адміністрації про стан виплати заробітної плати у містах і районах
області, дотримання мінімальних гарантій з оплати праці, легалізації заробітної
плати.  Зокрема  було наголошено  на  відсутності  заборгованості  із  заробітної
плати в бюджетній сфері та підприємствах сільськогосподарської галузі, проте
спостерігається  ріст  заборгованості  із  заробітної  плати  на  державних
підприємствах.  Серед  комунальних  підприємств  найбільша  заборгованість  із
заробітної  плати  на  обласному  комунальному  виробничому  підприємстві
“Дніпро-Кіровоград”.

Вирішили: прийняти рішення № 40 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.

11. Про реформування редакції  газети  Кіровоградської  обласної  ради та
обласної державної адміністрації “Народне слово”.

Слухали: інформацію  Шепеля  Андрія  Володимировича  –  начальника
управлінням майном виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради про
реформування  редакції  газети  Кіровоградської  обласної  ради  та  обласної
державної адміністрації “Народне слово”.

Вирішили: прийняти рішення № 41 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.

12. Про  роботу  комунальних  підприємств  спільної  власності
територіальних  громад  сіл,  селищ  і  міст  області  та  рух  коштів  на  їх
рахунках у І кварталі 2016 року.

Слухали: інформацію  Шепеля  Андрія  Володимировича  –  начальника
управлінням майном виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради про
роботу  комунальних  підприємств  спільної  власності  територіальних  громад
сіл, селищ і міст області та рух коштів на їх рахунках у І кварталі 2016 року.

Вирішили: прийняти рішення № 42 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.
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13. Про  використання  коштів,  що  надходять  у  порядку  відшкодування
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Слухали: інформацію  Коренюка  Сергія  Юрійовича  –  директора
департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної
адміністрації  про  використання  коштів,  що  надходять  у  порядку
відшкодування  втрат  сільськогосподарського  і  лісогосподарського
виробництва. Зокрема було поінформовано, що 19 травня 2016 року планується
проведення засідання обласної робочої групи з відбору та формування переліку
заходів та об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів
обласного  бюджету,  що  надходять  у  порядку  відшкодування  втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Вирішили: прийняти рішення № 43 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.

14. Про  рішення  Сумської  обласної  ради  стосовно  необхідності
вдосконалення  окремих  питань  нормативної  грошової  оцінки  земель
населених пунктів.

Слухали: інформацію Давидовського  Миколи  Олексійовича  — голови
постійної  комісії  обласної  ради  з  питань  агропромислового  комплексу  та
земельних відносин про рішення Сумської обласної ради від 25 березня 2016
року  “Про  звернення  до  Президента  України,  Верховної  Ради  України  та
Кабінету Міністрів України щодо необхідності вдосконалення окремих питань
нормативної грошової оцінки земельних ділянок” стосовно вирішення питань
пов'язаних з затвердженням та проведенням державної експертизи і реєстрації
технічної  документації  з  нормативної  грошової  оцінки  земель  за  межами
населених  пунктів  у  адміністративних  межах  міських  (міст  обласного
значення) рад.

Вирішили: прийняти рішення № 44 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.

Голова постійної комісії М.Давидовський

Секретар комісії Ю.Кожушко


