
від 22 серпня 2018 року                                                                         № 242-гр

м. Кропивницький

Про скликання двадцятої 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  двадцяту  сесію  Кіровоградської  обласної  ради  сьомого
скликання 21 вересня 2018 року о 10.00 у сесійному залі обласної ради.

2. На розгляд сесії обласної ради внести питання:

про  призначення  директора  Кіровоградського  обласного  центру
фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”;

про  призначення  головного  лікаря  територіального  медичного
об’єднання  “Центр  екстреної  медичної  допомоги  та  медицини  катастроф  у
Кіровоградській області”;

про  внесення  змін  до  обласної  програми  розвитку  агропромислового
комплексу Кіровоградської області на 2018-2023 роки;

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

про  внесення  змін  до  обласної  програми  сприяння  розвитку
громадянського суспільства в Кіровоградській області на 2016-2020 роки;

про  внесення  змін  до  програми  енергоефективності  Кіровоградської
області на 2017-2020 роки;

про  внесення  змін  та  доповнень  до  Обласної  комплексної  програми
соціальної підтримки учасників АТО, членів їх сімей, сімей загиблих учасників
АТО,  постраждалих  учасників  Революції  Гідності  та  вшанування  пам’яті
загиблих на 2014-2020 роки;

про зміни і доповнення до програми економічного і соціального розвитку
Кіровоградської області на 2018 рік;

про стан готовності господарського комплексу області до проходження
опалювального періоду 2018/2019 року;
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про обласну програму з локалізації та ліквідації карантинних організмів
на території Кіровоградської області на 2019-2021 роки;

про  обласну  програму  національно-патріотичного  виховання  дітей  та
молоді на 2018-2021 роки;

про  затвердження  обласної  комплексної  програми  з  розвитку
автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху у Кіровоградській області на
2018-2022 роки;

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

про внесення змін до рішення обласної  ради від 08 червня 2018 року
№ 495  “Про  погодження  надання  КП  “Гайворонський  комунальник”
спеціального  дозволу  на  користування  надрами  питних  підземних  вод
Гайворонського водозабору”;

про  надання  погодження  ТДВ  “Світловодське  кар'єроуправління”
стосовно отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою
видобування гранітів Власівського родовища;

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

про безоплатну передачу майна;

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

про вирішення земельних питань;

про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги;

про затвердження істотних умов договору енергосервісу;

про  надання  обласному  комунальному  виробничому  підприємству
“Дніпро-Кіровоград” дозволу на заставу майнових прав;

про внесення змін до рішення обласної ради від 04 грудня 2015 року № 8
“Про обрання голови та членів постійних комісій обласної ради”;

про внесення змін до положень про обласні премії;

про  Порядок  використання  коштів  обласного  бюджету  для  надання
фінансової  підтримки  громадським  організаціям  на  реалізацію  проектів  та
заходів;

про внесення змін до Плану діяльності Кіровоградської обласної ради з
підготовки проектів регуляторних актів;

про внесення змін до рішення обласної ради від 02 березня 2018 року
№ 462  “Про  визнання  учасниками-добровольцями  осіб,  які  брали  участь  у
захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України”;

про  звернення  до  Верховної  Ради  України  щодо  прийняття
антиолігархічних законів;
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про звернення депутатів Кіровоградської обласної ради VII скликання до
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до
Бюджетного  кодексу  України  в  частині  перерозподілу  рентної  плати  за
користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного
значення;

про звернення до Верховної  Ради України щодо прискорення  процесу
прийняття Закону України про внесення змін до Закону України “Про службу в
органах місцевого самоврядування”;

про  звернення  депутатів  Кіровоградської  обласної  ради  до  Верховної
Ради України та обласних рад щодо розвитку фармацевтичного самоврядування
в Україні;

про  звернення  депутатів  Кіровоградської  обласної  ради  до  Кабінету
Міністрів України щодо виділення коштів із державного бюджету на різницю в
тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення;

про  депутатський  запит  депутата  обласної  ради  Довбиша  І.І.  щодо
незаконного вивозу піску;

різне.

3. Запросити  на  пленарне  засідання  двадцятої  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,  селищних,  міських голів
об'єднаних  територіальних  громад,  акредитовані  засоби  масової  інформації,
інших запрошених.

4. Виконавчому  апарату  обласної  ради  здійснити  організаційну
підготовку  по  проведенню  пленарного  засідання  двадцятої  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 1
                                                                              до розпорядження голови 
                                                                              Кіровоградської обласної ради
                                                                              від 22 серпня 2018 року
                                                                              № 242-гр

ПЛАН
організаційного забезпечення підготовки та проведення пленарного

засідання двадцятої 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 вересня

2. Опублікування оголошення на сайті 
обласної ради про скликання сесії 
обласної ради

Павелко А.Г.
Сергієнко П.Г.

до 10 вересня

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

Павелко А.Г.
Сергієнко П.Г.

до 10 вересня

4. Направлення проектів рішень, що 
вносяться на розгляд пленарного 
засідання, депутатам обласної ради 

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

10-20 вересня

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.

18 вересня

7. Запрошення депутатів обласної ради до 
участі в пленарному засіданні

Павелко А.Г.
Шепель А.В.

19 вересня

8. Підготовка порядку ведення пленарного 
засідання для голови обласної ради

Павелко А.Г.
Гречушкін С.В.

19 вересня

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

Павелко А.Г.
Шепель А.В.

19 вересня
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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, селищних, міських 
голів об'єднаних територіальних громад

Павелко А.Г.
Шевченко О.А.

19 вересня

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.
Гутовська О.І.
Резнік А.В.
Гречушкін С.В.

Погрібна О.В.
Лучиніна І.Г.

19 вересня

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.
Колісниченко О.М.

19, 21 вересня

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

Святовець С.І. 20 вересня

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.

20 вересня

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

Здір Л.В. 20 вересня

16. 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.
Колісниченко О.М.
Прокопчук Є.В.
Погрібна О.В.
Комишан А.В.

20-21 вересня

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

21 вересня
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№
з/п

Зміст заходів
Відповідальні за

виконання
Термін

виконання

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

Щербаченко А.В.
Колісниченко О.М.

21 вересня

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

Павелко А.Г.
Сергієнко П.Г.
Гутовська О.І.
Шепель А.В.
Олійник О.М.

21 вересня

20. Проведення реєстрації:
голів районних рад, міських (міст 
обласного значення) голів, 
сільських, селищних, міських 
голів ОТГ

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.

21 вересня

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

Павелко А.Г.
Рєзнік А.В.

21 вересня

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

Павелко А.Г.
Сергієнко П.Г.

21 вересня

23. Ведення протоколу пленарного 
засідання обласної ради

Погрібна О.В.
Лучиніна І.Г.

21 вересня

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

Павелко А.Г.
Гречушкін С.В.

21 вересня

25. Забезпечення онлайн-трансляції 
пленарного засідання обласної ради

Щербаченко А.В.
Прокопчук Є.В.

21 вересня

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

Щербаченко А.В.
Прокопчук Є.В.

21 вересня

___________________________



                                                                           Додаток 2
                                                                              до розпорядження голови 
                                                                              Кіровоградської обласної ради
                                                                              від 22 серпня 2018 року
                                                                              № 242-гр

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

обласної ради сьомого скликання

№ 
п/п

Найменування витрат Сума, грн.

1. Придбання квітів для привітання 
нагороджених 

1000,0

Разом: 1000,0

Одна тисяча грн. 00 коп.

Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради Н.Тимофієва


	Про скликання двадцятої сесії обласної ради сьомого скликання

