
ПРОТОКОЛ № 1
засідання президії Кіровоградської обласної ради 

від 13 січня 2015 року                                                                         м. Кіровоград

Присутні:

Члени президії обласної ради:
Чорноіваненко
Олександр Анатолійович

- голова обласної ради

Гугленко
Юрій Олександрович

- перший заступник голови обласної ради

Степура
Ігор Станіславович

- заступник голови обласної ради

Дескат
Максим Олександрович

- секретар  постійної  комісії  обласної  ради  з  питань
освіти,  науки, культури, туризму, спорту, у справах
сім'ї, молодіжної політики

Мірошниченко
Олексій Сергійович

- голова  постійної  комісії  обласної  ради  з  питань
промисловості,  підприємництва  та  розвитку
інфраструктури;  уповноважений  представник
депутатської  фракції  політичної  партії
“УКРАЇНСЬКЕ  ОБ'ЄДНАННЯ  ПАТРІОТІВ  —
УКРОП”

Ревенко
Наталія Олександрівна

- заступник голови постійної комісії  обласної  ради з
питань  житлово-комунального  господарства,
будівництва та використання природних ресурсів

Фесюк
Павло Дмитрович

- голова  постійної  комісії  обласної  ради  з  питань
бюджету,  фінансово-економічної  політики  та
інвестицій

Чемерис
Ірина Анатоліївна

- голова  постійної  комісії  обласної  ради  з  питань
охорони здоров'я та  соціальної політики

Чудний
Олександр Васильович 

- голова  постійної  комісії  обласної  ради  з  питань
власності

Бублик
Ярослав Володимирович

- уповноважений  представник  депутатської  фракції
партії  “БЛОК  ПЕТРА  ПОРОШЕНКА
“СОЛІДАРНІСТЬ”

Давиденко
Людмила Вадимівна

- уповноважений  представник  депутатської  фракції
політичної партії “Опозиційний блок”
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Кальченко
Валерій Михайлович

- уповноважений  представник  депутатської  фракції
політичної  партії  “Всеукраїнське  об'єднання
“Батьківщина”

Погребнюк
Артем Анатолійович

- уповноважений  представник  депутатської  фракції
політичної партії “Об'єднання “САМОПОМІЧ”

Степура
Руслан Станіславович

- уповноважений  представник  депутатської  фракції
Всеукраїнського об'єднання “Свобода”

Тімуш
Роман Сергійович

- представник депутатської фракції Радикальної партії
Олега Ляшка

Хільченко
Сергій Васильович

- уповноважений  представник  депутатської  фракції
політичної партії “Наш край”

Запрошені:
Шеремет
Сергій Вікторович

- директор департаменту фінансів Кіровоградської 
обласної державної адміністрації

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про  орієнтовний  перелік  питань,  що  пропонуються  до  розгляду  на
пленарному засіданні третьої сесії обласної ради.

2. Різне.

СЛУХАЛИ:
Чорноіваненко О.А.: зазначив, що кворум для проведення засідання президії є —
з 18 членів президії на початку засіданні є присутніми 15. 
Поставив  на  голосування  пропозицію стосовно  затвердження  порядку  денного
засідання президії.
Результати голосування:
“За”                  - 14
“Проти”           - 00
“Утримались” - 01

СЛУХАЛИ 1: Про орієнтовний перелік питань, що пропонуються до розгляду
на пленарному засіданні третьої сесії обласної ради.

Чорноіваненко О.А. -  про причини, що зумовили необхідність скликання третьої
сесії обласної ради 14 січня 2015 року.
Про орієнтовний  перелік питань, що пропонуються до розгляду на пленарному
засіданні  третьої  сесії  обласної  ради,  та  відсутність  пропозицій  від  постійних
комісій щодо зняття питань із розгляду.
Чорноіваненко О.А. - із запитанням до членів Президії Кіровоградської обласної
ради щодо зауважень або доповнень до сформованого орієнтовного переліку 
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питань,  що   пропонуються  до  розгляду  на  пленарному  засіданні  третьої  сесії
обласної ради.

Членами  Президії  Кіровоградської  обласної  ради  зауважень  або  доповнень  до
сформованого орієнтовного переліку питань, що  пропонуються до розгляду на
пленарному засіданні третьої сесії обласної ради, не висловлено.

Виступили:
Кальченко В.М. -  про окремі пропозиції постійної комісії обласної ради з питань
бюджету,  фінансово-економічної  політики  та  інвестицій  до  проекту  рішення
обласної  ради  ‟Про  внесення  змін  до  рішення  обласної  ради  від  25  грудня
2015 року № 16 ‟Про обласний бюджет на 2016 рік”.
Шеремет С.В. - з інформацією про зміни, що пропонується внести до обласного
бюджету на 2016 рік.
Чорноіваненко  О.А.  -  із  запитанням  у  частині  формування  дохідної  частини
обласного бюджету на 2016 рік.
Шеремет С.В. - з відповіддю в контесті поставленого запитання.
Фесюк  П.Д. - з  доповненням  інформації  директора департаменту  фінансів
Кіровоградської обласної державної адміністрації Шеремета С.В.
Чудний  О.В. -  із  запитанням  щодо  врахування  пропозицій,  внесених  за
бюджетними запитами.
Шеремет С.В. -  з відповіддю в контесті поставленого запитання.
Чемерис І.А. - із запитанням щодо визначення головного розпорядника коштів на
забезпечення медикаментами гематологічних хворих в обласній лікарні. 
Чорноіваненко О.А. - з відповіддю в контексті поставленого запитання.
Фесюк  П.Д.  - з  коментарем  у  контексті  обговорення  ситуації,  пов'язаної  з
передбаченням видатків для забезпечення медикаментами гематологічних хворих
в обласній лікарні.
Степура  І.С.  -  із  запитанням  у  контексті  обговорення  ситуації,  пов'язаної  з
передбаченням видатків для забезпечення медикаментами гематологічних хворих
в обласній лікарні.
Шеремет С.В. - з відповіддю в  контексті поставленого запитання.
Хільченко  С.В.  -  про  доцільність  врегулювання  міжбюджетних  відносин  у
питанні  щодо  передбачення  видатків  для  забезпечення  медикаментами
гематологічних  хворих  з  інших  територій,  що  проходять  лікування  в  обласній
лікарні.
Давиденко  Л.В.  - з  низкою  запитань  щодо  передачі  фінансування  ПТНЗ  на
місцеві бюджети за відсутності в них фінансових ресурсів для здійснення таких
функцій.
Шеремет С.В. -  з  відповіддю в контексті  поставлених запитань,  зокрема щодо
залучення Кіровоградською облдержадміністрацією народних депутатів України
до ініціювання розгляду питання стосовно внесення змін до  Державного бюджету
на 2016 рік у частині передбачення відповідної субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам.
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Чорноіваненко О.А. - з доповненням відповіді директора департаменту фінансів
Кіровоградської  облдержадміністрації  Шеремета  С.В.  у  контексті  поставленого
запитання та інформацією щодо обсягів коштів на утримання ПТНЗ, передбачених
в обласному бюджеті шляхом збільшення дохідної частини.
Давиденко  Л.В.  - з  інформацією  щодо  дохідної  частини  міського  бюджету
м. Олександрія на 2016 рік.
Шеремет С.В. - з коментарем озвученої інформації.
Давиденко  Л.В.  - із  запитанням  щодо  передбачення  в  обласному  бюджеті  на
2016 рік  індексації заробітної плати працівникам державних установ, зокрема 
працівникам освіти, та механізмів врегулювання питання щодо додержання вимог
Закону України ‟Про освіту”.
Шеремет С.В. - з відповіддю в контексті поставленого запитання.
Давиденко  Л.В.  -  із  запитанням  щодо  фінансування  у  2016  році  пільгових
перевезень окремих категорій громадян.
Шеремет С.В. - з відповіддю в контексті поставленого запитання.
Ревенко  Н.О.  - з  інформацією  про  проблемну  ситуацію,  що  виникла   на
підприємствах лісової галузі в області через припинення у 2016 році фінансування
з державного бюджету на утримання працівників державної лісової охорони, та
про можливі її наслідки для екології регіону.
Кальченко В.Л. - з коментарем у контексті озвученої інформації.
Чорноіваненко О.А. - про проблемні питань щодо фінансування окремих галузей
та їх установ.
Давиденко  Л.В.  - про  доцільність  врегулювання  міжбюджетних  відносин  у
питанні щодо передбачення видатків на фінансування ПТНЗ та утримання учнів з
інших територій.
Фесюк П.Д. -  про доцільність розгляду на сесії обласної ради проектів звернень
до  центральних  органів  державної  влади  щодо  фінансування  ПТНЗ  і
природоохоронних заходів.
Чорноіваненко  О.А.  - з  рекомендацією  до  директора  департаменту  фінансів
Кіровоградської  облдержадміністрації  Шеремета  С.В.  щодо  узагальнення
фінансової інформації для підготовки проектів  звернень  до центральних органів
державної влади стосовно фінансування ПТНЗ і природоохоронних заходів.
Давиденко Л.В. -  з пропозицією щодо проведення спільних засідань із головами
районних  державних  адміністрацій,  міськими  головами  щодо  проведення
фінансування виплат по заробітній платі працівникам ПТНЗ.
Чорноіваненко О.А. - про зобов'язання опрацювати з органами виконавчої влади
питання щодо проведення фінансування виплат по заробітній платі працівникам
ПТНЗ.
Чорноіваненко О.А. - з інформацією про прийняті постійною комісією обласної
ради  з  питань  бюджету,  фінансово-економічної  політики  та  інвестицій
рекомендації  щодо  внесення  змін  до  проекту  рішення  обласної  ради  ‟Про хід
виконання  програми розвику  земельних відносин у  Кіровоградській  області  на
2007-2015  роки”  в  частині  оцінки  діяльності  Головного  управління
Держгеокадастру у Кіровоградській області.
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Фесюк П.Д. - з коментарем причин, що зумовили прийняття постійною комісією
з  питань  бюджету,  фінансово-економічної  політики  та  інвестицій  рекомендацій
про внесення змін до проекту рішення обласної ради.
Чорноіваненко О.А.  - з  дорученням виконавчому апарату  обласної  ради щодо
повторного направлення в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру у
Кіровоградській області Соловйовій М.О. телефонограми про пленарне засідання
третьої сесії обласної ради і необхідності виступу перед депутатами обласної ради
із звітом про виконання програми розвику земельних відносин у Кіровоградській
області на  2007-2015 роки. 
Давиденко Л.В. - із  запитанням щодо юридичних наслідків, які матиме оцінка
діяльності  Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.
Чорноіваненко О.А. - з відповіддю в контексті поставленого запитання. 
Степура  І.С.  -  з  інформацією  про  оцінку  діяльності   Головного  управління
Держгеокадастру у Кіровоградській області, надану постійною комісією обласної
ради  з  питань  регламенту,  депутатської  діяльності,  свободи  слова,  правової  та
антикорупційної діяльності в ході розгляду питання ‟Про хід виконання програми
розвику земельних відносин у Кіровоградській області на 2007-2015 роки”.
Чудний О.В. -  про необхідність всебічного розгляду обласною радою питання
щодо  виділення  земельних  ділянок  учасникам  АТО  з  метою  напрацювання
пропозицій щодо шляхів його розв'язання на території області.
Чорноіваненко О.А. - з коментарем щодо проблемної ситуації із забезпеченням
учасників АТО земельними ділянками та проханням до керівників депутатських
фракцій  —  надати  пропозиції  щодо  можливих  шляхів  врегулювання  на
законодавчому  рівні  проблемної  ситуації  із  забезпечення  учасників  АТО
земельними ділянками.
Бублик  Я.О.  -  про  проблемні  питання,  пов'язані  з  розмежуванням  земельних
ділянок, зокрема сільськогосподарського призначення, та розпорядження ними.
Чорноіваненко  О.А.  -  з  коментарем  у  контексті  озвученої  проблеми  та  про
доцільність ініціювання обласною радою звернень до народних депутатів України
про  розгляд  питання  стосовно  повернення  сільським  і  селищним  радам
повноважень  щодо  розпорядження  землями,  що  розташовані  поза  межами
населених пунктів, а також стосовно інших проблемних питань, які піднімають
перед депутатами обласної ради виборці.
Давиденко  Л.В.  -  про  доцільність  врегулювання  проблемних  питань  шляхом
порушення депутатськими фракціями політичних партій в обласній раді звернень
до політичних сил, представлених у Верховній Раді України, щодо ініціювання
внесення змін до чинного законодавства України.
ВИРІШИЛИ 1:
Чорноіваненко О.А. - з пропозицією до членів Президії Кіровоградської обласної
ради щодо висловлення ними шляхом голосування позиції  стосовно підтримки
рекомендацій  постійної  комісії  обласної  ради  з  питань  бюджету,  фінансово-
економічної  діяльності  та  інвестицій  про  внесення  змін  до  проекту  рішення
обласної  ради  ‟Про  внесення  змін  до  рішення  обласної  ради  від  25  грудня
2015 року № 16 ‟Про обласний бюджет на 2016 рік”.
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Результати голосування:
“За”                  - 16
‟Проти”             - 00
“Утримались” - 00
Чорноіваненко О.А. - з пропозицією до членів Президії Кіровоградської обласної
ради щодо висловлення ними шляхом голосування позиції  стосовно підтримки
рекомендацій  постійної  комісії  обласної  ради  з  питань  бюджету,  фінансово-
економічної діяльності та інвестицій про внесення змін до проекту рішення 
обласної  ради  ‟Про  хід  виконання  програми  розвику  земельних  відносин  у
Кіровоградській області на 2007-2015 роки”.
Результати голосування:
“За”                  - 15
‟Проти”             - 00
“Утримались” - 01

Голова обласної ради                                                                      О.Чорноіваненко


