
ПРОТОКОЛ № 2
засідання президії Кіровоградської обласної ради 

від 23 березня 2016 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

Кайдаш
Юрій Анатолійович

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

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”

Приходько
Олександр Вікторович

- заступник голови постійної  комісії  обласної ради з
питань регламенту, депутатської діяльності, свободи
слова, правової та антикорупційної політики

Чудний
Олександр Васильович 

- голова  постійної  комісії  обласної  ради  з  питань
власності

Бевзенко
Михайло Валентинович

- уповноважений  представник  депутатської  фракції
політичної партії ‟Опозиційний блок”

Бублик
Ярослав Володимирович

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

Давиденко
Людмила Вадимівна

- уповноважений  представник  депутатської  фракції
політичної партії “Опозиційний блок”

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”
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Запрошені:

Анісімова
Анжела Миколаївна

- заступник директора департаменту фінансів 
Кіровоградської обласної державної адміністрації

Тимофієва 
Наталія Григорівна

- керуючий справами виконавчого апарату 
Кіровоградської обласної ради

У засіданні також брали участь керівники структурних підрозділів виконавчого 
апарату обласної ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про  орієнтовний  перелік  питань,  що  пропонуються  до  розгляду  на

пленарному засіданні четвертої сесії обласної ради.
2.  Про  порядок  надання  матеріальної  допомоги  окремим  категоріям

громадян на лікування, вирішення соціально-побутових проблем тощо.
3. Різне.

СЛУХАЛИ:
Чорноіваненко О.А. -  зазначив, що кворум для проведення засідання президії є
— з 18 членів президії є присутніми 13. 
Поставив  на  голосування  пропозицію стосовно  затвердження  порядку  денного
засідання президії.
Результати голосування:
“За”                  - 13
“Проти”           - 00
“Утримались” - 00
СЛУХАЛИ 1: Про орієнтовний перелік питань, що пропонуються до розгляду на
пленарному засіданні четвертої сесії обласної ради.
Чорноіваненко О.А. - запропонував  членам президії  Кіровоградської  обласної
ради висловитися щодо зауважень або доповнень до сформованого орієнтовного
переліку  питань,  що   пропонуються  до  розгляду  на  пленарному  засіданні
четвертої сесії обласної ради.
Виступили:
Степура Р.С. -  вніс пропозицію стосовно доцільності зміни порядкових номерів
питань в орієнтовному переліку — питання № 9 ‟Про затвердження Програми
протидії тероризму в Кіровоградській області на 2016 рік” поміняти місцями з 
питанням  № 5  ‟Про  внесення  змін  до  рішення  обласної  ради  від   25  грудня
2015 року № 16 “Про обласний бюджет на 2016 рік”.
Чорноіваненко О.А.  - про слушність  пропозиції  щодо розгляду  питання ‟Про
внесення змін до рішення обласної ради від  25 грудня  2015 року № 16 “Про
обласний бюджет на 2016 рік” після питань, пов'язаних з обласними програмами.
Мірошниченко О.С. - висловив зауваження стосовно питання ‟Про погодження
клопотання ТОВ “Українські рідкісні метали” щодо надання спеціального дозволу
на користування надрами Полохівського родовища  літієвих руд”, зазначив про 
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доцільність  зняття  його  з  розгляду  на  пленарному  засіданні  четвертої  сесії
обласної ради.
Кайдаш  Ю.А.  -  надав  роз'яснення  стосовно  питання  ‟Про  погодження
клопотання ТОВ “Українські рідкісні метали” щодо надання спеціального дозволу
на  користування  надрами  Полохівського  родовища  літієвих  руд”,  зокрема  в
контексті  позиції  Державної  служби  геології  та  надр  України.  Наголосив  на
необхідності   розгляду даного питання на пленарному засіданні четвертої сесії
обласної ради з обов'язковим заслуховуванням представника підприємства.
В  обговоренні  брали  участь: Погребнюк  А.А.,  Давиденко  Л.В.,
Кальченко В.М., Степура І.С., Бублик Я.В. 
Чорноіваненко  О.А.  -  прокоментував  висловлені  зауваження  та поставив  на
голосування  пропозицію —  залишити  питання  ‟Про  погодження  клопотання
ТОВ “Українські  рідкісні  метали”  щодо  надання  спеціального  дозволу  на
користування  надрами  Полохівського  родовища  літієвих  руд”  в  орієнтовному
переліку питань, що пропонуються до розгляду на пленарному засіданні четвертої
сесії обласної ради.
Результати голосування:
“За”                  - 11
‟Проти”           - 00
“Утримались” - 02
Всього проголосувало: 13
Погребнюк  А.А. - зауважив  про  доцільність  проведення   пленарних  засідань
обласної ради щомісяця, через накопичення значного обсягу питань, що вносяться на
розгляд ради.  Зазначив, що аналогічна ситуація склалася й у постійних комісіях. 
Чорноіваненко О.А. - надав роз'яснення в контексті висловленого зауваження. 

Вніс доручення виконавчому апарату обласної ради — організувати підготовку
листа  головам  постійних  комісій  обласної  ради  щодо  розгляду  можливості
проведення засідань постійних комісій не рідше одного разу на місяць.
Степура І.С. -  вніс  пропозицію про необхідність  запровадження обов'язкового
звітування про результати виконання обласних програм, термін дії яких закінчився
у  2015  році,  на  пленарних  засіданнях  обласної  ради,  що  є  умовою  для
затвердження   таких обласних програм на новий період.  
Чорноіваненко  О.А.  - зазначив  про  слушність  даної  пропозиції  та  внесення
найближчим часом відповідних змін до затвердженого обласною радою порядку
формування обласних цільових програм, моніторингу та звітності їх виконання.
Тимофієва  Н.Г.  - поінформувала  про  рішення,  прийняте  постійною  комісією
обласної  ради  з  питань  регламенту,  депутатської   діяльності,  свободи  слова,
правової та антикорупційної політики — виступити суб'єктом подання проекту 
рішення  обласної  ради  про  внесення  змін  до  порядку  формування  обласних
цільових програм, моніторингу та звітності їх виконання, затвердженого рішенням
обласної  ради  від  30  березня  2007  року  № 191,  та  внесення  його  на  розгляд
чергової сесії.
В обговоренні брали участь: Давиденко Л.В., Погребнюк А.А.
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Анісімова  А.М.  - надала  роз'яснення  в  контексті  висловлених  депутатами
обласної  ради  зауважень,  зокрема  щодо  фінансування  обласних  програм  у
2015 році.
Чорноіваненко О.А. - прокоментував внесення змін до рішення обласної ради від
25 грудня 2015 року № 16 “Про обласний бюджет на  2016 рік”,  зазначив про
рекомендації,  прийняті  постійною  комісією  обласної  ради  з  питань  бюджету,
фінансово-економічної політики та інвестицій.

Поінформував  про передбачені в обласному бюджеті видатки для надання
матеріальної  допомоги  окремим  категоріям  громадян  на  лікування,  вирішення
соціально-побутових проблем тощо та звернув увагу на  необхідність подання до
постійної  комісії  обласної  ради  з  питань  регламенту,  депутатської  діяльності,
свободи слова, правової та антикорупційної політики інформації про закріплення
депутатів обласної ради за округами, територіями.
Кальченко  В.М.  - прокоментував  рекомендації,  прийняті  постійною  комісією
обласної ради з питань бюджету, фінансово-економічної політики та інвестицій,
стосовно внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік.
Анісімова А.М. - надала роз'яснення щодо внесених змін до видаткової частини
обласного бюджету на 2016 рік.
В обговоренні брали участь:  Давиденко Л.В., Кальченко В.М.
Чорноіваненко  О.А.  - висловив  критичні  зауваження  щодо  рівня  виконання
планових  показників  по  доходах  загального  фонду  місцевих  бюджетів  на
2016 рік.
В обговоренні брали участь:  Степура І.С., Давиденко Л.В.

Степура Р.С. - звернув увагу керівників депутатських фракцій в обласній раді на
поспішний розподіл освітньої субвенції з огляду на створення опорних освітніх
закладів.
Бевзенко  М.В.  - висловив  зауваження  в  контексті  питання  щодо  створення
освітніх округів.
Чорноіваненко  О.А.  -  рекомендував  депутатам  обласної  ради  звернутись  до
районних відділів освіти за інформацією про підготовку проекту перспективного
плану створення освітніх округів області. 

Вніс  доручення  виконавчому  апарату  обласної  ради —  надіслати  на
електронні  адреси  депутатів  обласної  ради  інформаційні  матеріали  щодо
створення  освітніх  округів  і  наказ  Міністерства  охорони  здоров'я України  від
01  лютого  2016  року   №  51,  зареєстрований  у  Міністерстві  юстиції  України
22 лютого 2016 за  № 269/28399, ‟Про затвердження Методики щодозабезпечення
стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на  10 тис. населення”. 
Давиденко  Л.В.  -  внесла  пропозицію щодо  необхідності  заслуховування
обласною радою звіту  керівника Головного управління ДФС у Кіровоградській
області, зокрема щодо скорочення видатків обласного бюджету.
Чорноіваненко  О.А.  -  поінформував про  досягнуту  домовленість  щодо
заслуховування  звіту    в.о.  начальника   Головного  управління  ДФС  у
Кіровоградській області Гавренкової Т.С. на пленарному засіданні чергової сесії.
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Мірошниченко О.С. - поставив низку запитань стосовно питання ‟Про обрання
представників до складу поліцейської комісії Головного управління Національної
поліції в Кіровоградській області” в частині кандидатур.
Чорноіваненко  О.А.  - надав  роз'яснення  в  контексті  поставлених  запитань.
Рекомендував  керівникам  депутатських  фракцій  вносити  свої  пропозиції  щодо
кандидатур.
В  обговоренні  брали  участь: Приходько  О.В.,  Погребнюк  А.А.,
Давиденко Л.В.
Степура Р.С. - висловив зауваження в контексті питання ‟Про надання обласному
комунальному  виробничому  підприємству  “Дніпро-Кіровоград”  дозволу  на
заставу  майнових  прав”,  зокрема  щодо  необхідності  подання  звіту  керівника
підприємства про фінансово-господарську діяльність.
Чорноіваненко  О.А.  - зазначив,  що  звіт  ОКВП  ‟Дніпро-Кіровоград”
оприлюднено на офіційному сайті обласної ради та доручив виконавчому апарату
надіслати  на  електронні  адреси  депутатів  обласної  ради  повторно  звіт
ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград” про фінансово-господарську діяльність.
Давиденко Л.В. -  зауважила щодо необхідності направлення електронної версії
звіту ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград” за підписом керівника і  головного бухгалтера
даного підприємства.
Степура І.С. - висловив зауваження щодо питання ‟Про створення комунального
закладу  “Обласний  центр  допомоги  учасникам  антитерористичної  операції  та
внутрішньо переміщеним особам”, зокрема стосовно підстав для його створення.
Гугленко Ю.О. - надав роз'яснення в контексті висловлених зауважень.
В обговоренні брали участь: Бевзенко М.В.
Степура  І.С.  - поінформував  про  позицію  окремих  обласних  рад  стосовно
фінансування ПТНЗ із місцевих бюджетів.
Чорноіваненко  О.А.  - про  позицію  Кіровоградської  обласної  ради  з  даного
питання,  зокрема  щодо відповідальності  депутатів  обласної  ради  за  вирішення
гострих проблемних питань.
Давиденко  Л.В.  - висловила  критичні  зауваження  щодо  запропонованого
облдержадміністрацією  нераціонального  розподілу  залишків  коштів обласного
бюджету в сумі 134097,4 тис. грн.
Анісімова А.М. - надала роз'яснення в контексті висловлених зауважень.
Степура І.С. - поінформував про роботу експертної групи з підготовки проекту
перспективного  плану  створення  освітніх  округів.  Зазначив,  що  напрацьовані
матеріали з цього питання буде надіслано депутатам обласної ради для вивчення.
Поставив  низку  запитань  щодо  фінансування  опорних  шкіл,  до  питання  ‟Про
внесення змін до рішення Кіровоградської обласної ради від 25 липня 2008 року
№ 503 зі змінами, внесеними відповідно до розпоряджень голови обласної ради
від 21 квітня 2011 року № 142, від 28 березня 2012 року № 90-гр”.
Чорноіваненко О.А. - надав роз'яснення в контексті поставлених запитань.

Голова обласної ради                                                                      О.Чорноіваненко


