
від 04 травня 2017 року                                                                               № 117-гр

м. Кропивницький

Про скликання дванадцятої 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  дванадцяту  сесію  Кіровоградської  обласної  ради  сьомого
скликання 19 травня 2017 року о 10.00 у сесійному залі обласної ради.

2. На розгляд сесії обласної ради внести питання:

про  продовження  терміну  перебування  на  посаді  начальника
комунального  закладу  “Кіровоградське  обласне  бюро  судово-медичної
експертизи”;

про  продовження  терміну  перебування  на  посаді  головного  лікаря
комунального закладу “Кіровоградська обласна психіатрична лікарня”;

про  продовження  терміну  перебування  на  посаді  головного  лікаря
Кіровоградського обласного госпіталю для ветеранів війни;

про  продовження  терміну  перебування  на  посаді  головного  лікаря
комунального закладу “Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер”;

про  продовження  терміну  перебування  на  посаді  головного  лікаря
комунального закладу “Олександрійський протитуберкульозний диспансер”;

про  продовження  терміну  перебування  на  посаді  головного  лікаря
комунального закладу “Олександрійський шкірно-венерологічний диспансер”;

про  продовження  терміну  перебування  на  посаді  головного  лікаря
комунального  закладу  “Кіровоградський  обласний  шкірно-венерологічний
диспансер”;

про  продовження  терміну  перебування  на  посаді  головного  лікаря
комунального закладу “Олександрійська психіатрична лікарня”;
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про  продовження  терміну  перебування  на  посаді  головного  лікаря
Обласного протитуберкульозного санаторію для дорослих;

про  продовження  терміну  перебування  на  посаді  головного  лікаря
Кіровоградської обласної стоматологічної поліклініки;

про  продовження  терміну  перебування  на  посаді  головного  лікаря
комунального закладу “Кіровоградська обласна станція переливання крові”;

про  продовження  терміну  перебування  на  посаді  головного  лікаря
комунального закладу “Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер”;

про  продовження  терміну  перебування  на  посаді  головного  лікаря
комунального  закладу  “Кіровоградське  обласне  бюро  медико-соціальної
експертизи”;

про  продовження  терміну  перебування  на  посаді  головного  лікаря
Кіровоградської обласної лікарні;

про  призначення  на  посаду  начальника  комунального  закладу
“Кіровоградський  обласний  інформаційно-аналітичний  центр  медичної
статистики”;

про погодження продовження терміну перебування на посаді директора
Новомиргородської  спеціальної  загальноосвітньої  школи-інтернату
І-ІІ ступенів Кіровоградської обласної ради;

про  погодження  призначення  на  посаду  директора  Олександрійської
загальноосвітньої  школи-інтернату  I-III  ступенів  Кіровоградської  обласної
ради;

про  продовження  терміну  перебування  на  посаді  директора  обласного
комунального навчально-курсового комбінату “Аграрник”;

про  продовження  терміну  перебування  на  посаді  начальника
Світловодського комунального міжміського бюро технічної інвентаризації;

про продовження терміну перебування на посаді начальника обласного
комунального підприємства “Кіровоградське обласне об'єднане бюро технічної
інвентаризації”;

про  виконання  обласної  програми  розвитку  рибного  господарства
Кіровоградської області на 2012–2016 роки;

про  кінцеві  результати  виконання  обласної  комплексної  програми
розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху
у Кіровоградській області на 2013–2016 роки;

про результати виконання обласної програми з локалізації та проведення
боротьби  з  американським  білим  метеликом  на  території  Кіровоградської
області на 2012–2016 роки;
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про  результати  виконання  обласної  програми  з  ліквідації  амброзії
полинолистої на території Кіровоградської області на 2012–2016 роки;

про  звіт  про  результати  проведення  моніторингу  виконання  Плану
заходів та звіт із оцінки результативності реалізації Стратегії – 2020 за 2016 рік;

про  результати  виконання  обласної  програми  по  реалізації  в  області
національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на
період до 2016 року;

про  програму  впровадження  регіональних  наукових  досліджень  у
промислове виробництво Кіровоградської області на 2017–2020 роки;

про  програму  інформатизації  Кіровоградської  області  “Електронна
Кіровоградщина” на 2017–2019 роки;

про  програму  енергоефективності  Кіровоградської  області  на
2017-2020 роки;

про внесення змін до Програми розвитку міжнаціональних відносин та
підтримки  діяльності  національно-культурних  товариств  Кіровоградської
області на 2016–2017 роки;

про затвердження обласної програми санаторного оздоровлення деяких
пільгових категорій громадян на 2017–2020 роки;

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

про  затвердження  обласної  програми  розвитку  дошкільної,  загальної
середньої, позашкільної освіти на 2017–2021 роки;

про  обласну  програму  з  відзначення  100-річчя  від  дня  народження
В.О.Сухомлинського;

про обласну стипендію студентам вищих та учням професійно-технічних
навчальних закладів;

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

про звіт про виконання обласного бюджету за 2016 рік;

про внесення змін до рішення обласної  ради від  23 грудня 2016 року
№ 198 “Про обласний бюджет на 2017 рік”;

про звіт голови обласної ради;

про  звіт  голови  обласної  державної  адміністрації  про  виконання
делегованих повноважень;

про  інформацію  про  результати  діяльності  органів  прокуратури
Кіровоградської області у 2016 році;

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



4

про  пропозиції  щодо  внесення  змін  до  Перспективного  плану
формування  територій  громад  Кіровоградської  області  від  Бобринецького
району;

про  внесення  змін  до  Перспективного  плану  формування  територій
громад Кіровоградської області від Онуфріївського району;

про  погодження  надання  ПАТ  “Державна  акціонерна  компанія
“Українські  поліметали”  спеціального  дозволу  на  користування  надрами
Клинцівської ділянки золота;

про  погодження  надання  ТОВ  “Бобринецький  граніт”  спеціального
дозволу на користування надрами Бобринецького І родовища гранітів;

про погодження клопотання  ПРАТ “Північний гірничо-збагачувальний
комбінат”  щодо  внесення  змін  до  спеціального  дозволу  на  користування
надрами Ганнівського родовища залізистих;

про  погодження  клопотання  Інгульської  шахти  ДП  “СхідГЗК”  щодо
отримання гірничого відводу для продовження розробки Східної рудної зони
Центрального родовища уранових руд;

про  погодження  клопотання  Інгульської  шахти  ДП  “СхідГЗК”  щодо
отримання  гірничого  відводу  для  продовження  розробки  Мічурінського
родовища уранових руд;

про  надання  згоди  на  безоплатну  передачу  цілісного  майнового
комплексу  Кіровоградського  державного  будинку  художньої  та  технічної
творчості;

про реорганізацію Світловодської  загальноосвітньої  санаторної  школи-
інтернату  І-ІІ  ступенів  №  2  шляхом  перетворення  у  Світловодську
загальноосвітню санаторну школу-інтернат І-ІІІ ступенів №2 Кіровоградської
обласної ради;

про  створення  комунального  закладу  “Олександрійський  ліцей  з
посиленою військово-фізичною підготовкою” Кіровоградської обласної ради;

про безоплатну передачу майна;

про відчуження об’єкта незавершеного будівництва;

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

про  продовження  терміну  дії  договору  оренди  цілісного  майнового
комплексу  Кіровоградського  обласного  комунального  підприємства  “Ліки
Кіровоградщини”;

про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги;
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про інформацію про роботу постійних комісій Кіровоградської обласної
ради сьомого скликання у 2016 році;

про внесення змін до плану роботи обласної ради на 2017 рік;

про внесення змін до рішення обласної  ради від  29 грудня 2010 року
№ 61 “Про структуру та чисельність виконавчого апарату обласної ради”;

про затвердження розпорядження голови обласної  ради від 22 березня
2017 року № 79-гр “Про зняття з контролю рішень обласної ради”;

про тимчасову контрольну комісію обласної ради з вирішення земельних
спорів;

про  затвердження  списку  присяжних  Устинівського  районного  суду
Кіровоградської області;

про звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
стосовно встановлення єдиного розміру податкового соціального зобов'язання
та  плати  за  землю  для  всіх  сільгоспвиробників  незалежно  від  форм
господарювання;

про звернення до Верховної  Ради України щодо розгляду і  прийняття
проекту Закону від 15 вересня 2016 року № 5123;

про звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
щодо  призупинення  дії  всіх  нормативно-правових  актів,  які  регулюють  на
даний час створення госпітальних округів;

про  підтримку  рішення  Тернопільської  обласної  ради  від  10 квітня
2017 року № 472;

про депутатський запит депутата обласної ради Каспрова К.В.;

про депутатський запит депутата обласної ради Ямко Т.П.;

різне.

3. Запросити  на  пленарне  засідання  дванадцятої  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  (міст  обласного  значення)  голів,  сільських,  міських  голів,  обраних
об'єднаними  територіальними  громадами,  акредитовані  засоби  масової
інформації, інших запрошених.

4. Виконавчому  апарату  обласної  ради  здійснити  організаційну
підготовку  та  проведення  пленарного  засідання  дванадцятої  сесії
Кіровоградської  обласної  ради  сьомого  скликання  відповідно  до  плану
(додається).
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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 04 травня 2017 року
                                                                              № 117-гр

ПЛАН
організаційного забезпечення підготовки та проведення пленарного
засідання дванадцятої 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 проектів рішень, що 
вносяться на розгляд пленарного 
засідання, депутатам обласної ради  

Павелко А.Г.
Шепель А.В.
Погрібна О.В.

10-19 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.

16 травня

7. Запрошення депутатів обласної ради до 
участі в пленарному засіданні

Павелко А.Г.
Шепель А.В.

17 травня

8. Підготовка порядку ведення пленарного 
засідання для голови обласної ради

Павелко А.Г.
Гречушкін С.В.

17 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.

17 травня
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№
з/п

Зміст заходів
Відповідальні за

виконання
Термін

виконання

10. Запрошення до участі в пленарному 
засіданні обласної ради голів районних 
рад, міських (міст обласного значення) 
голів, сільських, міських голів, обраних 
об'єднаними територіальними 
громадами

Павелко А.Г. 17 травня

11. Організація проведення засідання 
президії:
підготовка конференц-залу;

забезпечення роботи мультимедійних 
засобів;
розміщення табличок із прізвищами 
членів президії;
підготовка порядку ведення президії для
голови обласної ради;
ведення протоколу засідання президії

Щербаченко А.В.
Прокопчук Є.В.
Погрібна О.В.
Комишан А.В.
Павелко А.Г.
Резнік А.В.
Гречушкін С.В.

Погрібна О.В.
Лучиніна І.Г.

17 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

Щербаченко А.В.
Ростенко А.В.

17, 19 травня

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

Святовець С.І. 18 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.

18 травня

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

Павелко А.Г.
Гречушкін С.В.

18 травня

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

Здір Л.В. 18 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

Щербаченко А.В.
Ростенко А.В.
Прокопчук Є.В.
Погрібна О.В.
Комишан А.В.

18-19 травня
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№
з/п

Зміст заходів
Відповідальні за

виконання
Термін

виконання

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

19 травня

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

Щербаченко А.В.
Ростенко А.В.

19 травня

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

Павелко А.Г.
Сергієнко П.Г.
Шепель А.В.
Олійник О.М.
Зубова В.В.

19 травня

21. Проведення реєстрації:
голів районних рад

представників ЗМІ
запрошених і
нагороджених

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

19 травня

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

Павелко А.Г.
Рєзнік А.В.

19 травня

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

Павелко А.Г.
Сергієнко П.Г.

19 травня

24. Ведення протоколу пленарного 
засідання обласної ради

Погрібна О.В.
Лучиніна І.Г.

19 травня

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

Павелко А.Г.
Гречушкін С.В.

19 травня

26. Забезпечення онлайн-трансляції 
пленарного засідання обласної ради

Щербаченко А.В.
Прокопчук Є.В.

19 травня

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

Щербаченко А.В.
Прокопчук Є.В.

19 травня

Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради Н.Тимофієва



                                                                           Додаток 2
                                                                              до розпорядження голови 
                                                                              Кіровоградської обласної ради
                                                                              від 04 травня 2017 року
                                                                              № 117-гр

К О Ш Т О Р И С 
витрат на організацію проведення пленарного засідання дванадцятої сесії

обласної ради сьомого скликання

№ 
п/п

Найменування витрат Сума, грн.

1. Придбання квітів для привітання 
нагороджених 

1500,0

Разом: 1500,0

Одна тисяча п'ятсот грн. 00 коп.

Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради Н.Тимофієва
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