
ПРОТОКОЛ № 5

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

від 17 серпня 2016 року м. Кропивницький

Склад комісії – 5 осіб

Присутні (4):
голова постійної комісії: Мірошниченко О.С.
заступник голови постійної комісії: Ігнатенко В.В.
секретар постійної комісії: Музичук В.В.
члени постійної комісії: Цапюк О.Г.

Відсутні (1):
член постійної комісії: Кожемяченко А.Г. 

У роботі постійної комісії взяли участь:
заступник голови обласної ради Степура І.С.;
керуючий справами обалсної ради Тимофієва Н.Г.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. 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

(регламент — 10.00-10.15)

2. Про  внесення  змін  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

(регламент — 10.15-10.30)

3. Про  Статут  Регіонального  фонду  підтримки  підприємництва  у
Кіровоградській області.
Інформує: Маслов  Микола  Альбертович –  виконуючий  обов'язки  директора
Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області;

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

(регламент — 10.30-10.35)
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4. Про  хід  виконання  рішення  Кіровоградської  обласної  ради  від  20  травня
2016 року № 75 “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

(регламент — 10.35-10.40)

5. Про  хід  виконання  рішення  Кіровоградської  обласної  ради  від  31  січня
2014  року № 590  “Про внесення  змін до Програми формування  позитивного
міжнародного  та  інвестиційного  іміджу  Кіровоградської  області  на  2014-
2016 роки”.
Інформує: Рахуба Ніна Афанасіївна – директор департаменту економічного
розвитку і торгівлі Кіровоградської обласної державної адміністрації

(регламент — 10.40-10.45)

6. 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

(регламент — 10.45-11.00)

7. Про  погодження  клопотання  ПАТ  “Державна  акціонерна  компанія
“Українські поліметали” щодо надання спеціального дозволу на користування
надрами Полохівської ділянки літієвих руд.
Інформує: Корнюша  Олександр  Петрович –  директор  департаменту
інфраструктури  та  промисловості  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації

(регламент — 11.00-11.15)

8. Про  погодження  клопотання  ПАТ  “Державна  акціонерна  компанія
“Українські поліметали” щодо надання спеціального дозволу на користування
надрами Клинцівсько-Губівської ділянки золота.
Інформує: Корнюша  Олександр  Петрович –  директор  департаменту
інфраструктури  та  промисловості  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації

(регламент — 11.15-11.30)

9. Про Положення щодо порядку надання матеріальної допомоги громадянам на
лікування, вирішення соціально-побутових проблем тощо.
Інформує: Тимофієва Наталія Григорівна –  керуючий справами виконавчого
апарату обласної ради

(регламент — 11.30-11.35)
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10. Про орієнтовні  строки проведення  звітів  депутатів  обласної  ради сьомого
скликання.
Інформує: Тимофієва Наталія Григорівна –  керуючий справами виконавчого
апарату обласної ради

(регламент — 11.35-11.40)

Голосували: “за” - 4 особи (одноголосно).
Інших пропозицій щодо формування порядку денного від членів постійної

комісії не надійшло. 

ХІД ЗАСІДАННЯ

1. 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”.

В  обговоренні  взяли  участь  Мірошниченко  О.С.,  Музичук  В.В.,
ІгнатенкоВ.В., Цапюк О.Г.

Голосували: “за” - 4 особи (одноголосно).
Вирішили  : Прийняти рішення № 50 (додається).

2. Слухали інформацію  директора департаменту економічного розвитку і
торгівлі  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  Рахуби  Н.А.  про
внесення змін до програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської
області на 2016 рік..

В  обговоренні  взяли  участь Мірошниченко  О.С.,  Музичук  В.В.,
ІгнатенкоВ.В., Цапюк О.Г.

Голосували: “за” - 4 особи (одноголосно).
Вирішили: Прийняти рішення № 51 (додається).

3. Слухали  інформацію  виконуючого  обов'язки  директора  Регіонального
фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області Маслова М.А. про
Статут  Регіонального  фонду  підтримки  підприємництва  у  Кіровоградській
області.

Голосували: “за” - 4 особи (одноголосно).
Вирішили: Прийняти рішення № 52 (додається).

4. Слухали інформацію  директора департаменту економічного розвитку і
торгівлі Кіровоградської обласної державної адміністрації Рахуби Н.А. про хід
виконання  рішення  Кіровоградської  обласної  ради  від  20  травня  2016  року
№ 75 “Про стан забезпечення сприятливого інвестиційного клімату, залучення
прямих  іноземних  інвестицій,  коштів  міжнародної  технічної  допомоги  і
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міжнародних  фінансових  організацій  в  розвиток  економіки  та  соціальної
інфраструктури області у 2015 році та І кварталі 2016 року”

В  обговоренні  взяли  участь Мірошниченко  О.С.,  Музичук  В.В.,
ІгнатенкоВ.В., Цапюк О.Г.

Голосували: “за” - 4 особи (одноголосно).
Вирішили: Прийняти рішення № 53 (додається).

5. Слухали інформацію  директора департаменту економічного розвитку і
торгівлі Кіровоградської обласної державної адміністрації Рахуби Н.А. про хід
виконання рішення Кіровоградської обласної ради від 31 січня 2014 року № 590
“Про  внесення  змін  до  Програми  формування  позитивного  міжнародного  та
інвестиційного іміджу Кіровоградської області на 2014-2016 роки”.

В обговоренні взяли участь Мірошниченко О.С., Музичук В.В.

Голосували: “за” - 4 особи (одноголосно).
Вирішили: Прийняти рішення № 54 (додається).

6. 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.

В  обговоренні  взяли  участь Мірошниченко  О.С.,  Музичук  В.В.,
ІгнатенкоВ.В., Цапюк О.Г.

Голосували: “за” - 4 особи (одноголосно).
Вирішили: Прийняти рішення № 55 (додається).

7. Слухали  інформацію  директора  департаменту  інфраструктури  та
промисловості  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації
Корнюші  О.П.  про  погодження  клопотання  ПАТ  “Державна  акціонерна
компанія  “Українські  поліметали”  щодо  надання  спеціального  дозволу  на
користування надрами Полохівської ділянки літієвих руд.

В  обговоренні  взяли  участь Мірошниченко  О.С.,  Музичук  В.В.,
ІгнатенкоВ.В., Цапюк О.Г.

Голосували: “за” - 0 осіб 
“проти” - 1 особа (Мірошниченко О.С.)
“утрималися” - 3 особи (Ігнатенко В.В., Музичук В.В., 
Цапюк О.Г.)

Рішення не прийнято
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8. Слухали  інформацію  директора  департаменту  інфраструктури  та
промисловості  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації
Корнюші  О.П.  про  погодження  клопотання  ПАТ  “Державна  акціонерна
компанія  “Українські  поліметали”  щодо  надання  спеціального  дозволу  на
користування надрами Клинцівсько-Губівської ділянки золота.

В  обговоренні  взяли  участь Мірошниченко  О.С.,  Музичук  В.В.,
ІгнатенкоВ.В., Цапюк О.Г.

Голосували: “за” - 0 осіб 
“проти” - 1 особа (Мірошниченко О.С.)
“утрималися” - 3 особи (Ігнатенко В.В., Музичук В.В., 
Цапюк О.Г.)

Рішення не прийнято

9. Слухали інформацію керуючого справами виконавчого апарату  обласної
ради  Тимофієвої  Н.Г.  про  Положення  щодо  порядку  надання  матеріальної
допомоги  громадянам  на  лікування,  вирішення  соціально-побутових  проблем
тощо.

Голосували: “за” - 4 особи (одноголосно).
Вирішили: Прийняти рішення № 56 (додається).

10. Слухали  інформацію  керуючого  справами  виконавчого  апарату
обласної ради Тимофієвої Н.Г. про орієнтовні строки проведення звітів депутатів
обласної ради сьомого скликання

Голосували: “за” - 4 особи (одноголосно).
Вирішили: Прийняти рішення № 57 (додається).

Голова постійної комісії О.Мірошниченко

Секретар постійної комісії В.Музичук


