
ПРОТОКОЛ № 4

засідання постійної комісії обласної ради з питань 
промисловості, підприємництва та розвитку інфраструктури

від 13 травня 2016 року м. Кіровоград

Склад комісії – 5 осіб

Присутні:
голова постійної комісії: Мірошниченко О.С.
заступник голови постійної комісії: Ігнатенко В.В.
секретар постійної комісії: Музичук В.В.
члени постійної комісії: Кожемяченко А.Г., Цапюк О.Г.

У засіданні брала участь керуюча справами виконавчого апарату обласної
ради Тимофієва Н.Г.

На  початку  засідання  постійної  комісії  обласної  ради  з  питань
промисловості, підприємництва та розвитку інфраструктури були присутні троє
членів комісії з п'яти (Кожемяченко А.Г. І Цапюк О.Г — запізнилися). Кворум,
необхідний для прийняття рішень є.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звіт про виконання обласного бюджету за 2015 рік.
Інформує: Анісімова  Анжела  Миколаївна -  заступник  директора
департаменту  фінансів  -  начальник  бюджетного  управління  департаменту
фінансів Кіровоградської обласної державної адміністрації

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  -  начальник  бюджетного  управління  департаменту
фінансів Кіровоградської обласної державної адміністрації

3. 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

4. Про звіт голови обласної державної адміністрації.
Інформує: Рахуба Ніна Афанасіївна – директор департаменту економічного
розвитку і торгівлі Кіровоградської обласної державної адміністрації
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5. Про  погодження  інвестиційної  програми  ОКВП  “Дніпро-Кіровоград”  на
2016 рік.
Інформує:  Романюк  Микола  Олександрович –  заступник генерального
директора ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 
Запрошені:  Шепель Андрій Володимирович –  начальник управління майном
виконавчого апарату обласної ради 

6. Про  затвердження  нормативів  питного  водопостачання  населення  в
населених пунктах, що обслуговуються ОКВП “Дніпро-Кіровоград”.
Інформує:  Романюк  Микола  Олександрович –  заступник генерального
директора ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 
Запрошені:  Шепель Андрій Володимирович –  начальник управління майном
виконавчого апарату обласної ради 

7. Про внесення змін до рішень обласної ради.
Інформує: Слінченко Володимир Андрійович – начальник управління з питань
цивільного захисту Кіровоградської обласної державної адміністрації
Запрошені: Родіонов Олексій Володимирович – перший заступник начальника
Управління ДСНС у Кіровоградській області

8. Про внесення змін до обласної програми цивільного захисту Кіровоградської
області на 2016-2020 роки.
Інформує: Слінченко Володимир Андрійович – начальник управління з питань
цивільного захисту Кіровоградської обласної державної адміністрації
Запрошені: Родіонов Олексій Володимирович – перший заступник начальника
Управління ДСНС у Кіровоградській області

9. Про  схвалення  пропозиції  щодо  внесення  змін  до  Перспективного  плану
формування територій громад Кіровоградської області.
Інформує:  Кулікова  Вікторія  Володимирівна –  начальник  управління
регіонального  розвитку,  містобудування  та  архітектури  Кіровоградської
обласної державної адміністрації

10. Про погодження клопотання ТОВ “Українські рідкісні метали”.
Інформує:  Корнюша  Олександр  Петрович –  директор  департаменту
інфраструктури  та  промисловості  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації

11. Про  надання  МП  “АРМіКС”  гірничого  відводу  для  розробки
Коноплянського родовища піщано-глинистих порід.
Інформує:  Корнюша  Олександр  Петрович –  директор  департаменту
інфраструктури  та  промисловості  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації
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12. Про розгляд звернення депутатів Світловодської міської ради щодо ремонту
дорожнього покриття.
Інформує:  Мірошниченко  Олексій  Сергійович – голова  постійної  комісії
обласної  ради  з  питань  промисловості,  підприємництва  та  розвитку
інфраструктури

13. Про  розгляд  звернення  депутата  Маловисківської  районної  ради
Бершадського М.А. щодо проведення ремонтних робіт автомобільних доріг на
території  Маловисківського району.
Інформує:  Мірошниченко  Олексій  Сергійович – голова  постійної  комісії
обласної  ради  з  питань  промисловості,  підприємництва  та  розвитку
інфраструктури

14. Про  звернення  до  Міністерства  інфраструктури  України  та
ПАТ “Укрзалізниця” стосовно внесення змін до маршруту руху пасажирського
потягу № 732 (ІНТЕРСІТІ+).
Інформує:  Мірошниченко  Олексій  Сергійович – голова  постійної  комісії
обласної  ради  з  питань  промисловості,  підприємництва  та  розвитку
інфраструктури

15. Про листа Державного агентства автомобільних доріг України. 
Інформує:  Мірошниченко  Олексій  Сергійович – голова  постійної  комісії
обласної  ради  з  питань  промисловості,  підприємництва  та  розвитку
інфраструктури

16. Про звернення Закарпатської обласної ради. 
Інформує:  Мірошниченко  Олексій  Сергійович – голова  постійної  комісії
обласної  ради  з  питань  промисловості,  підприємництва  та  розвитку
інфраструктури

17. Про  затвердження  розпорядження  голови  обласної  ради  від  15  квітня
2016 року № 92-гр “Про зняття з контролю рішень обласної ради”.
Інформує:  Мірошниченко  Олексій  Сергійович – голова  постійної  комісії
обласної  ради  з  питань  промисловості,  підприємництва  та  розвитку
інфраструктури

Результати голосування: “за” -  3. 
Інших  пропозицій  щодо  формування  порядку  денного  від  членів  постійної
комісії не надійшло. 
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ХІД ЗАСІДАННЯ

1. Слухали  інформацію  заступника  директора  департаменту  фінансів  -
начальника  бюджетного  управління  департаменту  фінансів  Кіровоградської
обласної  державної  адміністрації  Анісімової  А.М.  про  звіт  про  виконання
обласного бюджету за 2015 рік.

Вирішили: прийняти рішення № 33 (додається).
Результати голосування: “за” - 3.

Надалі  у  засіданні  постійної  комісії  обласної  ради  з  питань
промисловості, підприємництва та розвитку інфраструктури  брав участь член
постійної комісії - Цапюк О.Г.

2. Слухали  інформацію  заступника  директора  департаменту  фінансів  -
начальника  бюджетного  управління  департаменту  фінансів  Кіровоградської
обласної  державної  адміністрації  Анісімової  А.М.  щодо  внесення  змін  до
рішення обласної ради від 25 грудня 2015 року № 16 “Про обласний бюджет на
2016 рік”.

Виступили: Мірошниченко О.С., Музичук В.В.
Розглянувши  питання,  голова  постійної  комісії  Мірошниченко  О.С.

вніс 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”. 

Вирішили: прийняти рішення № 34 (додається).
Результати голосування: “за” - 4.

3. Слухали інформацію директора департаменту економічного розвитку і
торгівлі Кіровоградської обласної державної адміністрації Рахуби Н.А. 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.

Виступили: Мірошниченко О.С., Музичук В.В., ІгнатенкоВ.В.
Вирішили: прийняти рішення № 35 (додається).
Результати голосування: “за” - 4.

Надалі  у  засіданні  постійної  комісії  обласної  ради  з  питань
промисловості, підприємництва та розвитку інфраструктури  брав участь член
постійної комісії -  Кожемяченко А.Г.

У зв'язку з поганим самопочуттям депутат Цапюк О.Г. залишив засідання
постійної комісії.
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4. Слухали інформацію директора департаменту економічного розвитку і
торгівлі Кіровоградської обласної державної адміністрації Рахуби Н.А. про звіт
голови обласної державної адміністрації.

Вирішили: прийняти рішення № 36 (додається).
Результати голосування: “за” - 4.
5. Слухали інформацію технічного директора ОКВП “Дніпро-Кіровоград”

Романюка М.О. і начальника управління майном виконавчого апарату обласної
ради  Шепеля  А.В.  про  погодження  інвестиційної  програми  ОКВП “Дніпро-
Кіровоград” на 2016 рік.

Виступили: Мірошниченко О.С., Музичук В.В., Кожемяченко А.Г.
Вирішили: прийняти рішення № 37 (додається).
Результати голосування: “за” - 4.

6. Слухали інформацію технічного директора ОКВП “Дніпро-Кіровоград”
Романюка М.О. і начальника управління майном виконавчого апарату обласної
ради  Шепеля  А.В.  про  затвердження  нормативів  питного  водопостачання
населення  в  населених  пунктах,  що  обслуговуються  ОКВП  “Дніпро-
Кіровоград”.

Виступили: Музичук В.В., Кожемяченко А.Г.
Обговоривши питання,  голова постійної  комісії  Мірошниченко О.С.

з  апропонував рекомендувати  депутатам  обласної  ради  підтримати  проект
рішення обласної ради “Про  затвердження нормативів питного водопостачання
населення в населених пунктах, що обслуговуються ОКВП “Дніпро-Кіровоград”.

Вирішили: прийняти рішення № 38 (додається).
Результати голосування: “за” - 3, “утрималися” - 1 (Музичук В.В.).

7. Слухали  інформацію  начальника  управління  з  питань  цивільного
захисту  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  Слінченка  В.А.  у
зв’язку зі змінами у структурі обласної державної адміністрації.

Вирішили: прийняти рішення № 39 (додається).
Результати голосування: “за” - 4.

8. Слухали  інформацію  начальника  управління  з  питань  цивільного
захисту Кіровоградської обласної державної адміністрації Слінченка В.А. про
внесення  змін  до  обласної  програми  цивільного  захисту  Кіровоградської
області  на 2016-2020 роки,  та взявши до уваги лист Кіровоградської обласної
державної адміністрації від 12 травня 2016 року № 01-17/215/1 “Про внесення
змін до проекту рішення обласної ради”.

Виступили: Мірошниченко О.С., Ігнатенко В.В., Музичук В.В.
Вирішили: прийняти рішення № 40 (додається).
Результати голосування: “за” - 4.
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9. Слухали  інформацію  начальника  управління  регіонального  розвитку,
містобудування  та  архітектури  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації Кулікової В.В. про схвалення пропозиції щодо внесення змін до
Перспективного плану формування територій громад Кіровоградської області.

Вирішили: прийняти рішення № 41 (додається).
Результати голосування: “за” - 4.

10. Слухали  інформацію  директора  департаменту  інфраструктури  та
промисловості  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації
Корнюші О.П. про погодження клопотання ТОВ “Українські рідкісні метали”.

Виступили: Мірошниченко  О.С.,  Ігнатенко  В.В.,  Музичук  В.В.,
представники  ТОВ “Українські рідкісні метали”.

Розглянувши  питання,  Мірошниченко  О.С.   вніс  пропозицію
рекомендувати  депутатам обласної ради підтримати проект рішення обласної
ради “Про погодження клопотання ТОВ “Українські рідкісні метали”.

Вирішили: прийняти рішення № 42 (додається).
Результати голосування: “за” - 4.

11. Слухали  інформацію  директора  департаменту  інфраструктури  та
промисловості  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації
Корнюші О.П.  про  надання МП “АРМіКС” гірничого відводу для розробки
Коноплянського родовища піщано-глинистих порід.

Вирішили: прийняти рішення № 43 (додається).
Результати голосування: “за” - 4.

12. Слухали інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань
промисловості,  підприємництва  та  розвитку  інфраструктури
Мірошниченка О.С. про звернення депутатів Світловодської міської ради щодо
ремонту  дорожнього  покриття,  та  взявши  до  уваги  рішення  Світловодської
міської ради від 24 березня 2016 року № 150 і  лист Кіровоградської обласної
державної адміністрації від 28 квітня 2016 року № 01-17/188/1 “Про звернення
Світловодської міської ради щодо ремонту дорожнього покриття”.

Вирішили: прийняти рішення № 44 (додається).
Результати голосування: “за” - 4.

13. Слухали інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань
промисловості,  підприємництва  та  розвитку  інфраструктури
Мірошниченка  О.С.  про  звернення  депутата  Маловисківської  районної  ради
Бершадського  М.А.  щодо  проведення  ремонтних  робіт  доріг  на  території
Маловисківського району.

Виступили: Ігнатенко В.В., Музичук В.В.
Вирішили: прийняти рішення № 45 (додається).
Результати голосування: “за” - 4.
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14. Слухали інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань
промисловості,  підприємництва  та  розвитку  інфраструктури
Мірошниченка О.С. про звернення до Міністерства інфраструктури України та
ПАТ “Укрзалізниця” стосовно внесення змін до маршруту руху пасажирського
потягу № 732 (ІНТЕРСІТІ+).

Виступили: Музичук В.В.
Розглянувши  питання,  Музичук  В.В.   вніс  п  ропозицію рекомендувати

депутатам  обласної  ради  підтримати  проект  рішення  обласної  ради  “Про
звернення  до  Міністерства  інфраструктури  України  та  ПАТ “Укрзалізниця”
стосовно  внесення  змін  до  маршруту  руху  пасажирського  потягу  №  732
(ІНТЕРСІТІ+)”.

Вирішили: прийняти рішення № 46 (додається).
Результати голосування: “за” - 4.

15. Слухали інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань
промисловості,  підприємництва  та  розвитку  інфраструктури
Мірошниченка  О.С.  про  лист  Державного  агентства  автомобільних  доріг
України,  та взявши до уваги лист  Державного агентства автомобільних доріг
України  від  24  квітня  2016  року  № 1734/3/5.1-222/08 щодо  реконструкції
автомобільної дороги Новомиргород-Велика Виска.

Виступили: Ігнатенко В.В., Музичук В.В.
Вирішили: прийняти рішення № 47 (додається).
Результати голосування: “за” - 4.

16. Слухали інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань
промисловості,  підприємництва  та  розвитку  інфраструктури
Мірошниченка О.С. про звернення Закарпатської обласної ради.

Виступили: Музичук В.В.
Вирішили: прийняти рішення № 48 (додається).
Результати голосування: “за” - 4.

17. Слухали інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань
промисловості,  підприємництва  та  розвитку  інфраструктури
Мірошниченка О.С. про затвердження розпорядження голови обласної ради від
15 квітня 2016 року № 92-гр “Про зняття з контролю рішень обласної ради”.

Вирішили: прийняти рішення № 49 (додається).
Результати голосування: “за” - 4.

Голова постійної комісії О.Мірошниченко

Секретар постійної комісії В.Музичук


