
від 06 травня 2016 року                                                                           № 109-гр

м. Кіровоград

Про скликання п'ятої сесії обласної 
ради сьомого скликання

Відповідно до частин 1, 4, 5 статті 46, пунктів 1, 2 частини 6 статті 55
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та підпунктів 3.1.1,
3.1.3 пункту 3.1 розділу 3 Регламенту Кіровоградської обласної ради:

1. Скликати  п'яту  сесію  Кіровоградської  обласної  ради  сьомого
скликання 20 травня 2016 року о 10.00 у сесійному залі обласної ради.

2. На розгляд сесії обласної ради внести питання:

про  призначення  на  посаду  головного  лікаря  комунального  закладу
“Кіровоградський обласний протитуберкульозний диспансер”;

про погодження призначення директора Новомиргородської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Кіровоградської обласної ради;

про звіт голови 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;

про  інформацію  прокуратури  Кіровоградської  області  про  стан
законності в Кіровоградській області;

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;

про внесення змін до рішення обласної ради від 18 лютого 2011 року
№ 85;

про зміни до Комплексної програми охорони навколишнього природного
середовища в Кіровоградській області на 2016-2020 роки;

про погодження клопотання ТОВ “Українські рідкісні метали”;

про  надання  МП  “АРМіКС”  гірничого  відводу  для  розробки
Коноплянського родовища піщано-глинистих порід;
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про погодження інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на
2016 рік;

про  затвердження  обласної  цільової  програми  протидії  поширенню
наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, на 2016-2018 роки;

про стан контролю за користуванням земельними ділянками державної і
комунальної власності в області;

про внесення змін до рішень обласної ради;

про  внесення  змін  до  обласної  програми  цивільного  захисту
Кіровоградської області на 2016-2020 роки;

про звіт про виконання обласного бюджету за 2015 рік;

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

про стан готовності до дитячої літньої оздоровчої кампанії 2016 року;

про стан виплати заробітної плати у містах і районах області, дотримання
мінімальних гарантій з оплати праці, легалізації заробітної плати;

про  затвердження  нормативів  питного  водопостачання  населення  в
населених пунктах, що обслуговуються ОКВП “Дніпро-Кіровоград”;

про  приєднання  комунального  підприємства  “Водоканал  Смолінської
селищної  ради”  до  обласного  комунального  виробничого  підприємства
“Дніпро-Кіровоград”;

про  фінансово-господарську  діяльність  шкіл-інтернатів  обласного
підпорядкування у 2015 році;

про  згоду  на  безоплатну  передачу  цілісних  майнових  комплексів
загальноосвітніх шкіл-інтернатів;

про  припинення  Шостаківської  загальноосвітньої  спеціальної  школи-
інтернату І-ІІ ступенів шляхом ліквідації;

про модернізацію шкіл-інтернатів обласного підпорядкування;

про  згоду  на  безоплатну  передачу  цілісних  майнових  комплексів
професійно-технічних навчальних закладів;

про новий склад обласної комісії з питань підтримки молодих науковців
області;

про списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ
і міст області;

про  реформування  редакції  газети  Кіровоградської  обласної  ради  та
обласної державної адміністрації “Народне слово”;

про передачу майна;
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про  передачу  у  найм  (оренду)  нерухомого  майна  спільної  власності
територіальних громад сіл селищ і міст області;

про внесення змін до рішення обласної ради від 29 вересня 2006 року
№ 61 “Про управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл,
селищ і міст області”;

про організацію виконання вимог Закону України “Про внесення змін до
деяких  законодавчих  актів  України  щодо  запровадження  контрактної  форми
роботи  у  сфері  культури  та  конкурсної  процедури  призначення  керівників
державних та комунальних закладів культури”;

про Агенцію регіонального розвитку Кіровоградської області;

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

про схвалення пропозиції щодо внесення змін до Перспективного плану
формування територій громад Кіровоградської області;

про  виключення  з  облікових  даних  с. Артемівка  Зеленської  сільської
ради Петрівського району Кіровоградської області;

про внесення змін до Порядку формування обласних цільових програм,
моніторингу та звітності про їх виконання;

про внесення змін до плану роботи обласної ради на 2016 рік;

про  затвердження  розпорядження  голови  обласної  ради  від  15  квітня
2016 року № 92-гр “Про зняття з контролю рішень обласної ради”;

про внесення змін до Положення про Почесну грамоту Кіровоградської
обласної державної адміністрації і обласної ради;

про  звернення  до  Міністерства  інфраструктури  України  та
ПАТ “Укрзалізниця” стосовно внесення змін до маршруту руху пасажирського
потягу № 732 (ІНТЕРСІТІ+);

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;

про  звернення  до  Кабінету  Міністрів  України,  Міністерства
регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального  господарства
України стосовно реалізації норм Закону України “Про особливості здійснення
права власності у багатоквартирному будинку”;

про депутатський запит депутата обласної ради Фролова О.С.;

про депутатський запит депутата обласної ради Чумака О.О.;

різне.
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3. Запросити на пленарне засідання п'ятої сесії Кіровоградської обласної
ради сьомого скликання: депутатів обласної ради, керівництво Кіровоградської
обласної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної
державної  адміністрації  та  територіальних  органів  міністерств,  відомств
України, установ і організацій (згідно зі списками запрошених осіб від суб'єкта
подання проекту рішення), голів районних рад,  міських голів міст обласного
значення, акредитовані засоби масової інформації, інших запрошених.

4. Виконавчому  апарату  обласної  ради  здійснити  організаційну
підготовку  та  проведення  пленарного  засідання  п'ятої  сесії  Кіровоградської
обласної ради сьомого скликання відповідно до плану (додається).

5. Витрати на придбання квітів для привітання нагороджених нагородами
та  відзнаками  Кіровоградської  обласної  ради  здійснити  за  рахунок  коштів,
передбачених  обласній  раді  на  проведення  загальнообласних  заходів,
затверджених рішенням обласної  ради  від 26 жовтня  2007 року  № 323 “Про
перелік  загальнообласних  заходів,  що  фінансуються  Кіровоградською
обласною радою”, згідно з кошторисом (додаток 2).

6. Контроль  за  виконанням  даного  розпорядження  покласти  на
керуючого справами виконавчого апарату обласної ради Тимофієву Н.Г.

Голова обласної ради О.Чорноіваненко



                                                                        Додаток
                                                                              до розпорядження голови 
                                                                              Кіровоградської обласної ради
                                                                              від 06 травня 2016 року
                                                                              № 109-гр

ПЛАН
організаційного забезпечення підготовки та проведення пленарного

засідання п'ятої сесії Кіровоградської обласної ради сьомого скликання
№
з/п

Зміст заходів
Відповідальні за

виконання
Термін

виконання

1. Підготовка розпорядження про 
скликання сесії обласної ради

Павелко А.Г.
Сергієнко П.Г.

до 10 травня

2. Опублікування оголошення в засобах 
масової інформації та на сайті обласної 
ради про скликання сесії обласної ради

Павелко А.Г.
Сергієнко П.Г.

до 10 травня

3. Підготовка орієнтовного переліку 
питань до порядку денного сесії згідно з 
пропозиціями суб'єктів подання

Павелко А.Г.
Сергієнко П.Г.

до 10 травня

4. Направлення матеріалів пленарного 
засідання постійним комісіям обласної 
ради, прокуратурі області,
Кіровоградському обласному 
територіальному відділенню 
Антимонопольного комітету України 

Погрібна О.В.
Черновол О.М.
Лучиніна І.Г.

10-20 травня

5. Організація проведення засідань 
постійних комісій обласної ради та 
попередній розгляд питань, що 
пропонуються до порядку денного сесії

Павелко А.Г.
Шепель А.В.

За окремим
планом

6. Підготовка списків осіб, запрошених до 
участі в пленарному засіданні, для 
реєстрації

Павелко А.Г.
Сергієнко П.Г.

17 травня

7. Запрошення депутатів обласної ради до 
участі в пленарному засіданні

Павелко А.Г.
Шепель А.В.

18 травня

8. Підготовка порядку ведення пленарного 
засідання для голови обласної ради

Павелко А.Г.
Гречушкін С.В.

18 травня

9. Повідомлення осіб, запрошених до 
участі в пленарному засіданні обласної 
ради, про дату, час і місце його 
проведення

Павелко А.Г.
Шепель А.В.

18 травня

10. Запрошення до участі в пленарному 
засіданні обласної ради голів районних 
рад, міських (міст обласного значення) 
голів

Шевченко О.А. 18 травня



2
Продовження додатка

№
з/п

Зміст заходів
Відповідальні за

виконання
Термін

виконання

11. Організація проведення засідання 
президії:
підготовка конференц-залу до 
проведення засідання президії, роботи 
мультимедійних засобів під час 
засідання президії, 
розміщення табличок із прізвищами 
членів президії;
підготовка порядку ведення президії для
голови обласної ради;
ведення протоколу засідання президії

Дикусар О.М.
Прокопчук Є.В.

Павелко А.Г.
Рєзнік А.В.
Гутовська О.І.
Гречушкін С.В.
Погрібна О.В.
Лучиніна І.Г.

18 травня

12. Забезпечення наявності води, паперу та 
олівців на столі президії та трибуні під 
час проведення засідання президії, а та-
кож пленарного засідання обласної ради

Дикусар О.М.
Ростенко А.В.

18, 20 травня

13. Запрошення на пленарне засідання ради 
нагороджених нагородами та відзнаками
Кіровоградської обласної ради

Святовець С.І. 19 травня

14. Формування папок для голови ради, 
першого заступника, заступника голови 
ради, депутатів обласної ради, народних 
депутатів України, керівництва обласної
державної адміністрації

Погрібна О.В.
Черновол О.М.
Лучиніна І.Г.

19 травня

15. Підготовка переліку питань, що 
вносяться на розгляд пленарного 
засідання обласної ради

Павелко А.Г.
Гречушкін С.В.

19 травня

16. Запрошення до участі в пленарному 
засіданні обласної ради представників 
засобів масової інформації 

Здір Л.В. 19 травня

17. Підготовка сесійного залу до проведення
пленарного засідання обласної ради:
перевірка наявності прапорів, стільців 
для членів президії, підтримка 
оптимального температурного режиму в 
сесійному залі

Дикусар О.М.
Ростенко А.В.
Прокопчук Є.В.
Погрібна О.В.
Комишан А.В.

19-20 травня

18. Чергування біля центрального поста Шепель А.В.
Білий І.П.

20 травня

19. Придбання квітів для привітання 
нагороджених нагородами та відзнаками
Кіровоградської обласної ради

Дикусар О.М.
Ростенко А.В.

20 травня
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Продовження додатка

№
з/п

Зміст заходів
Відповідальні за

виконання
Термін

виконання

20. Проведення реєстрації депутатів 
обласної ради та видача карток для 
голосування

Павелко А.Г.
Рєзнік А.В.
Гутовська О.І.
Сергієнко П.Г.

20 травня

21. Проведення реєстрації:
голів районних рад

представників ЗМІ
запрошених і
нагороджених

Шевченко О.А.

Здір Л.В.
Шепель А.В.
Захарченко Т.В.
Святовець С.І.
Ткаченко Н.О.

20 травня

22. Організація участі запрошених осіб до 
участі в розгляді відповідних питань

Павелко А.Г. 20 травня

23. Чергування у фойє під час проведення 
пленарного засідання обласної ради

Павелко А.Г.
Сергієнко П.Г.

20 травня

24. Ведення протоколу пленарного 
засідання обласної ради

Погрібна О.В.
Лучиніна І.Г.

20 травня

25. Забезпечення проектування матеріалів 
сесії на екран під час пленарного 
засідання

Павелко А.Г.
Гречушкін С.В.

20 травня

26. Забезпечення онлайн-трансляції 
пленарного засідання обласної ради

Дикусар О.М.
Прокопчук Є.В.

20 травня

27. Встановлення в залі засідань обласної 
ради комп'ютерного робочого місця для 
друку, у разі потреби, матеріалів 
пленарного засідання

Дикусар О.М.
Прокопчук Є.В.

20 травня

Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради Н.Тимофієва



                                                                           Додаток 2
                                                                              до розпорядження голови 
                                                                              Кіровоградської обласної ради
                                                                              від 06 травня 2016 року
                                                                              № 109-гр

К О Ш Т О Р И С 
витрат на організацію проведення пленарного засідання п'ятої сесії

обласної ради сьомого скликання

№ 
п/п

Найменування витрат Сума, грн.

1. Придбання квітів для привітання 
нагороджених 

600,0

Разом: 600,0

Шістсот грн. 00 коп.

Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради Н.Тимофієва
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