
від 19 лютого 2020 року                                                                   № 32-гр

м. Кропивницький

Про скликання тридцятої 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  тридцяту  сесію  Кіровоградської  обласної  ради  сьомого
скликання 05 березня 2020 року о 10.00 у сесійному залі обласної ради.

2. На розгляд сесії обласної ради внести питання:
про виконання рішення суду;
про  призначення  генерального  директора  КНП  “Обласний  клінічний

онкологічний центр Кіровоградської обласної ради”;
про заключний звіт про результати виконання Програми інформатизації

Кіровоградської області “Електронна Кіровоградщина” на 2017 – 2019 роки;
про  внесення  змін  до  програми  енергоефективності  Кіровоградської

області на 2017-2020 роки;
про внесення змін до рішення обласної ради від 21 вересня 2018 року

№ 538;
про  зміни  і  доповнення  до  Комплексної  програми  профілактики

злочинності в Кіровоградській області на 2016-2020 роки;
про внесення змін до Програми розвитку міжнаціональних відносин та

підтримки  діяльності  національно-культурних  товариств  Кіровоградської
області до 2022 року;

про внесення змін до обласної  цільової  соціальної  програми розвитку
фізичної культури і спорту на період до 2021 року;

про внесення змін до обласної програми розвитку дошкільної, загальної
середньої, позашкільної освіти на 2017-2021 роки;

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

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

про  внесення  змін  до  обласної  програми  підтримки  індивідуального
житлового будівництва на селі “Власний дім” на 2016-2020 роки;

про Стратегію розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки;
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про затвердження розпоряджень голови обласної державної адміністрації
з питань бюджету;

про внесення змін до рішення обласної  ради від 10 грудня 2019 року
№ 715 “Про обласний бюджет Кіровоградської області на 2020 рік”;

про внесення змін до рішення обласної  ради від 18 серпня 2010 року
№ 936 “Про приватизацію цілісного майнового комплексу стадіону “АРЗ”;

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

про пільги з орендної плати;
про безоплатну передачу майна;
про втрату чинності окремих рішень Кіровоградської обласної ради;
про погодження клопотання Державної служби геології та надр України

щодо продажу на  аукціоні  спеціального дозволу на  користування надрами з
метою видобування цегельної сировини Ганнівського родовища;

про  внесення  змін  до  Правил  приймання  стічних  вод  до  систем
централізованого водовідведення ОКВП “Дніпро-Кіровоград”;

про затвердження істотних умов договору енергосервісу;
про реорганізацію закладів охорони здоров’я;
про  приєднання  Новомиргородської  спеціальної  загальноосвітньої

школи-інтернату І-ІІ ступенів Кіровоградської обласної ради до комунального
закладу “Новомиргородська спеціальна школа Кіровоградської обласної ради”;

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

про  затвердження  Положення  про  присудження  обласної  премії
“Активна генерація”;

про присвоєння чергового рангу першому заступнику голови обласної
ради ГУГЛЕНКУ Ю.О.;

про  звернення  депутатів  Кіровоградської  обласної  ради  до  Кабінету
Міністрів України та ПАТ “НСТУ” стосовно необхідності скасування рішення
правління  ПАТ  НСТУ  щодо  масового  скорочення  працівників  регіональної
філії “Кропивницька регіональна дирекція”;

про звернення депутатів Кіровоградської  обласної ради до Президента
України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо захисту
трудових  і  соціально-економічних  прав  працівників  та  трудових  колективів
підприємств, установ та організацій;

про  звернення  Кіровоградської  обласної  ради  до  Кабінету  Міністрів
України, Верховної Ради України щодо внесення змін до Бюджетного кодексу
України;

про  звернення  Кіровоградської  обласної  ради  до  Прем'єр-міністра
України О.Гончарука щодо прискорення процесу фінансування інвестиційних
програм  і  проєктів  регіонального  розвитку,  що  можуть  реалізовуватися  за
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рахунок  коштів  державного  фонду  регіонального  розвитку,  субвенції  з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій

та інші.
3. Запросити  на  пленарне  засідання  тридцятої  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  тридцятої  сесії
Кіровоградської  обласної  ради  сьомого  скликання  відповідно  до  плану
(додаток 1).

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 19 лютого 2020 року
                                                                              № 32-гр

ПЛАН
організаційного забезпечення підготовки та проведення пленарного

засідання тридцятої 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 24 лютого

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

Павелко А.Г.
Сергієнко П.Г.

до 24 лютого

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

Павелко А.Г.
Сергієнко П.Г.

до 24 лютого

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

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

24 лютого —
04 березня

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.

02 березня

7. Запрошення депутатів обласної ради до 
участі в пленарному засіданні

Павелко А.Г.
Шепель А.В.

02 березня

8. Підготовка порядку ведення пленарного 
засідання для голови обласної ради

Павелко А.Г.
Гречушкін С.В.

02 березня

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

Павелко А.Г.
Шепель А.В.

02 березня
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№
з/п

Зміст заходів
Відповідальні за

виконання
Термін

виконання

10. Запрошення до участі в пленарному 
засіданні обласної ради народних 
депутатів України, голів районних рад, 
міських (міст обласного значення) голів,
сільських, селищних, міських голів 
об'єднаних територіальних громад

Павелко А.Г. 02 березня

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.

03 березня

12. Забезпечення наявності води, паперу та 
олівців на столі президії та трибуні під 
час проведення засідань постійних комі-
сій обласної ради, засідання президії, 
пленарного засідання обласної ради

Щербаченко А.В.
Колісніченко О.М.

03, 05 березня

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

Святовець С.І. 04 березня

14. Формування сесійних матеріалів для 
керівництва обласної ради, депутатів 
обласної ради, народних депутатів 
України

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

04 березня

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

Здір Л.В. 04 березня

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

04-05 березня
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№
з/п

Зміст заходів
Відповідальні за

виконання
Термін

виконання

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

05 березня

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

Щербаченко А.В.
Колісніченко О.М.

05 березня

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.

05 березня

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

представників ЗМІ

запрошених і
нагороджених

Шевченко О.А.
 

Здір Л.В.

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

05 березня

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

Павелко А.Г.
Рєзнік А.В.

05 березня

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

Павелко А.Г.
Сергієнко П.Г.

05 березня

23. Забезпечення роботи системи 
голосування

Погрібна О.В.
Комишан А.В.

05 березня

24. Ведення протоколу пленарного 
засідання обласної ради

Погрібна О.В.
Лучиніна І.Г.

05 березня

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

Павелко А.Г.
Гречушкін С.В.

05 березня

26. Забезпечення онлайн-трансляції 
пленарного засідання обласної ради

Щербаченко А.В.
Прокопчук Є.В.

05 березня

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.

05 березня

Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради Н.Тимофієва



                                                                           Додаток 2
                                                                              до розпорядження голови 
                                                                              Кіровоградської обласної ради
                                                                              від 19 лютого 2020 року
                                                                              № 32-гр

К О Ш Т О Р И С 
витрат на організацію проведення пленарного засідання двадцять шостої

сесії обласної ради сьомого скликання

№ 
п/п

Найменування витрат Сума, грн.

1. Придбання квітів для привітання 
нагороджених 

1000,0

Разом: ** Ошибки в выражении
**

Одна тисяча грн. 00 коп.

Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради Н.Тимофієва


	Про скликання тридцятої сесії обласної ради сьомого скликання

