
від "28" листопада 2019 року                                                                   № 340-гр

м. Кропивницький

Про скликання двадцять восьмої сесії 
обласної ради сьомого скликання

Відповідно  до  частини  15  статті  46  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування в Україні”,  пункту 1.6 розділу 1,  підпункту 3.1.1 пункту 3.1
розділу 3 Регламенту Кіровоградської обласної ради:

1. Скликати  двадцять  восьму  сесію  Кіровоградської  обласної  ради
сьомого скликання 29 листопада 2019 року о  10.00 у сесійному залі обласної
ради.

2. На розгляд сесії обласної ради внести питання:

про звернення депутатів  Кіровоградської  обласної  ради до Президента
України,  Верховної  Ради  України  та  Кабінету  Міністрів  України  щодо
недопущення скасування заборони відчуження земель сільськогосподарського
призначення. 

та інші.

3. Запросити  на  пленарне  засідання  двадцять  восьмої  сесії
Кіровоградської  обласної  ради  сьомого  скликання:  депутатів  обласної  ради,
керівництво  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації,  акредитовані
засоби масової інформації, інших запрошених.

4. Виконавчому  апарату  обласної  ради  здійснити  організаційну
підготовку  по  проведенню  пленарного  засідання  двадцять  восьмої  сесії
Кіровоградської  обласної  ради  сьомого  скликання  відповідно  до  плану
(додається).

5. Внести зміни до розпорядження голови Кіровоградської обласної ради
від 20 листопада 2019 року № 329-гр,  замінивши в тексті  розпорядження та
додатку  до  нього  слова  “двадцять  восьма  сесія”  в  усіх  відмінках  на  слова
“двадцять дев’ята сесія” відповідно.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної ради О.Чорноіваненко



                                                                        Додаток
                                                                              до розпорядження голови 
                                                                              Кіровоградської обласної ради
                                                                              від “28”  листопада 2019 року
                                                                              № 340-гр

ПЛАН
організаційного забезпечення підготовки та проведення пленарного

засідання двадцять сьомої восьмої Кіровоградської обласної ради сьомого
скликання

№
з/п

Зміст заходів
Відповідальні за

виконання
Термін

виконання

1. Підготовка розпорядження про 
скликання сесії обласної ради

Шевченко О.А.
Гречушкін С.В.

27 листопада

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

Шевченко О.А.
Сергієнко П.Г.

28 листопада

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

Шевченко О.А.
Сергієнко П.Г.

28 листопада

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

Шевченко О.А.
Сергієнко П.Г.

28 листопада

5. Запрошення депутатів обласної ради до 
участі в пленарному засіданні

Шевченко О.А.
Шепель А.В.

28 листопада

6. Підготовка порядку ведення пленарного 
засідання для голови обласної ради

Гречушкін С.В. 28 листопада

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

Шевченко О.А.
Шепель А.В.

28 листопада

8. Формування папок для голови ради, 
першого заступника, голови ради, 
депутатів обласної ради, керівництва 
обласної державної адміністрації

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

28 листопада

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

Здір Л.В. 28 листопада



2
Продовження додатка

№
з/п

Зміст заходів
Відповідальні за

виконання
Термін

виконання

10. 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.
Шевченко О.А.
Гутовська О.І.
Резнік А.В.

Погрібна О.В.
Лучиніна І.Г.

28 листопада

11. 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.
Колісніченко О.М.

28 листопада

12. 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.
Колісніченко О.М.
Прокопчук Є.В.
Погрібна О.В.
Комишан А.В.

28-29 листопада

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

29 листопада

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

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

29 листопада

15. Проведення реєстрації:
представників ЗМІ
запрошених 

Здір Л.В.
Шепель А.В.

29 листопада

16. Ведення протоколу пленарного 
засідання обласної ради

Погрібна О.В.
Лучиніна І.Г.

29 листопада

17. Забезпечення проектування матеріалів 
сесії на екран 

Шевченко О.А.
Гречушкін С.В.

29 листопада

18. Забезпечення онлайн-трансляції 
пленарного засідання обласної ради

Щербаченко А.В.
Прокопчук Є.В.

29 листопада

19. Встановлення комп'ютерного робочого 
місця для друку, у разі потреби, 
матеріалів пленарного засідання

Щербаченко А.В.
Прокопчук Є.В.

29 листопада

_______________________________________________
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