
ПРОТОКОЛ № 3
засідання президії Кіровоградської обласної ради 

від 18 травня 2016 року                                                                         м. Кіровоград

Присутні:
Члени президії обласної ради:

Чорноіваненко
Олександр Анатолійович

- голова обласної ради

Гугленко
Юрій Олександрович

- перший 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

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”

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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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

Запрошені:
Коваленко 
Сергій Петрович

- перший заступник голови Кіровоградської обласної 
державної адміністрації

Коломійцев
Андрій Олександрович

- заступник голови Кіровоградської обласної державної 
адміністрації

Кулікова
Вікторія Вікторівна

- начальник  управління регіонального розвитку, 
містобудування та архітектури Кіровоградської 
обласної державної адміністрації

Шеремет 
Сергій Вікторович

- директор 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 нагородження.
2. Про  орієнтовний  перелік  питань,  що  пропонуються  до  розгляду  на

пленарному засіданні п'ятої сесії обласної ради.
3. Різне.

СЛУХАЛИ:
Чорноіваненко О.А. -  зазначив, що кворум для проведення засідання президії є
— з 18 членів президії є присутніми 14. 
Поставив  на  голосування  пропозицію стосовно  затвердження  порядку  денного
засідання президії.
Результати голосування:
“За”                  - 14
“Проти”           - 00
“Утримались” - 00
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СЛУХАЛИ 1: Про нагородження.
Чорноіваненко  О.А. - про  підтримку  постійними  комісіями  обласної  ради  з
питань  освіти,  науки,  культури,  туризму,  спорту,  у  справах  сім'ї,  молодіжної
політики та з питань регламенту, депутатської діяльності, свободи слова, правової
та антикорупційної політики клопотань щодо нагородження Почесною відзнакою
Кіровоградської  області  ‟Честь  і  слава  Кіровоградщини”  та  відзнакою
Кіровоградської області ‟За заслуги” ІІ ступеня.
Чорноіваненко О.А. - запропонував членам  президії  Кіровоградської
обласної  ради  висловитися  щодо  зауважень  відносно  кандидатур  і  трудового
колективу, представлених до нагородження (   )зауваженьневисловлено .
Чорноіваненко  О.А.  -  поставив на  голосування  пропозицію  про  прийняття
рішення президії ‟Про нагородження”.
ВИРІШИЛИ 1:
Прийняти рішення президії Кіровоградської обласної ради ‟Про нагородження”.
Результати голосування:
“За”                  - 14
“Проти”           - 00
“Утримались” - 00
Прийнято рішення № 1 (додається).

СЛУХАЛИ 2: Про орієнтовний перелік питань, що пропонуються до розгляду на
пленарному засіданні п'ятої сесії обласної ради.
Чорноіваненко О.А.  - про  орієнтовний перелік  питань,  що пропонуються  до
розгляду  на  пленарному  засіданні  п'ятої  сесії  обласної  ради,  і  перелік  питань,
стосовно  яких  надійшли пропозиції  від  постійних комісій  обласної  ради  щодо
зняття їх із розгляду.
Виступили:
Фесюк П.Д. - прокоментував прийняті постійною комісією обласної ради з питань
бюджету,  фінансово-економічної  політики  та  інвестицій  рекомендації  щодо
внесення змін і доповнень до проекту рішення обласної ради ‟Про внесення змін
до рішення обласної ради від 25 грудня 2015 року № 16 “Про обласний бюджет на
2016 рік”.

Обгрунтував  позицію  постійної  комісії  щодо  відхилення  пропозиції  про
виділення  з  обласного  бюджету  коштів  на  реконструкцію  казарм  військової
частини через недостатність інформації стосовно головного розпорядника коштів.
Чорноіваненко О.А. - про необхідність розгляду питання щодо передбачення в
обласному бюджеті видатків у сумі 715,0 тис. грн на укомплектування медичним
обладнанням відділень корпусу № 1 Кіровоградської обласної лікарні.
Коваленко  С.П.  -  обгрунтував  позицію  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації  стосовно  передбачення  в  обласному  бюджеті  видатків  на
укомплектування медичним обладнанням відділень корпусу № 1 Кіровоградської
обласної лікарні та реконструкцію казарм військової частини.
В обговоренні порушених питань брали участь: Бевзенко М.В., Фесюк П.Д.
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Чорноіваненко О.А. - про необхідність розгляду порушених питань постійною
комісією  обласної  ради  з  питань  бюджету,  фінансово-економічної  політики  та
інвестицій за участю уповноважених представників депутатських фракцій.
Фесюк П.Д. -  запросив уповноважених представників депутатських фракцій до
участі  в  засіданні  постійної  комісії  обласної  ради  з  бюджету,  фінансово-
економічної політики та інвестицій, що відбудеться 20 травня 2016 року о 9.30 у
конференц-залі облдержадміністрації.
Чорноіваненко  О.А.  -  поінформував  про  прийняте  депутатом  обласної  ради
Бубликом Я.В. рішення щодо відкликання внесеного ним на розгляд обласної ради
депутатського запиту щодо звернення до Міністерства інфраструктури України та
ПАТ ‟Укрзалізниця”  стосовно  внесення  змін  до  маршруту  руху  пасажирського
потягу № 732 (ІНТЕРСІТІ+), і натомість, внесення ним депутатського запиту  про
звернення  депутатів  Кіровоградської  обласної  ради  сьомого  скликання  до
Міністерства інфраструктури України та ПАТ ‟Укрзалізниця” стосовно внесення
змін до маршрутів руху пасажирських потягів.
Чорноіваненко О.А. - про недоцільність розгляду на пленарному засіданні п'ятої
сесії  обласної ради питання ‟Про схвалення пропозиції  щодо внесення змін до
Перспективного  плану  формування  територій  громад  Кіровоградської  області”
через внесення низки змін до чинного законодавства України з цього питання та
масовим надходженням на адресу обласної ради відповідних звернень.
В обговоренні порушеного питання брали участь: Приходько О.В., Кайдаш Ю.А.
Кулікова В.В. - з роз'ясненням у контексті порушеного питання.
Коваленко С.П. - з інформацією в контексті порушеного питання. 
Чорноіваненко  О.А.  - поставив  на  голосування  пропозицію  про  виключення
питання ‟Про схвалення пропозиції щодо внесення змін до Перспективного плану
формування територій громад Кіровоградської області”  з  орієнтовного переліку
питань,  що  пропонуються  до  розгляду  на  пленарному  засіданні  п'ятої  сесії
обласної ради, та включення його до переліку питань,  стосовно яких надійшли
пропозиції щодо зняття їх із розгляду сесії.
Результати голосування:
“За”                  - 14
“Проти”           - 00
“Утримались” - 00
Кайдаш Ю.А. -  із зауваженнями щодо питання ‟Про приєднання комунального
підприємства ‟Водоканал Смолінської селищної ради” до обласного комунального
виробничого підприємства ‟Дніпро-Кіровоград” та про необхідність доповнення
відповідного  проекту  рішення  в  частині  визначення  механізму  об'єднання
комунальних водоканалів з ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград”.
Чорноіваненко О.А. - з коментарем по суті порушеного питання.
Коваленко  С.П.  - з  роз'ясненням  по  суті  порушеного  питання,  зокрема  щодо
негативних і позитивних  наслідків такого приєднання.
В обговоренні порушеного питання брали участь: Приходько О.В., Степура Р.С.,
Фесюк  П.Д.,  Чудний  О.В.,  Чемерис  І.А.,  Бевзенко  М.В.,  Погребнюк  А.А.,
Кальченко В.М.
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Кальченко В.М. - із зауваженнями щодо питання  ‟Про затвердження нормативів
питного  водопостачання  населення  в  населених  пунктах,  що  обслуговуються
ОКВП  ‟Дніпро-Кіровоград”,  зокрема  стосовно  необхідності  внесення
протокольного  доручення  про  надання   депутатам  обласної  ради  порівняльної
таблиці щодо зменшення  нормативів питного водопостачання.
Чорноіваненко  О.А.  - в  ніс  доручення  виконавчому  апарату  обласної  ради —
організувати  підготовку  обласним  комунальним  виробничим  підприємством
‟Дніпро-Кіровоград”  порівняльної  таблиці   щодо зменшення нормативів  питного
водопостачання та надати її депутатам обласної ради.
Чудний  О.В.  - із  зауваженнями  щодо  питання  ‟Про  погодження  клопотання
ТОВ ‟Українські рідкісні метали”.
Чемерис І.В. -  із запитанням стосовно причин, якими зумовлено  пропозиції від
постійних комісій обласної ради щодо зняття з розгляду питання ‟Про згоду на
безоплатну  передачу  цілісних  майнових  комплексів  загальноосвітніх  шкіл-
інтернатів”.
Чудний О.В. - з відповіддю в контексті поставленого запитання.
Чорноіваненко О.А. - з роз'ясненням у контексті поставленого запитання.
В обговоренні порушеного питання брали участь: Бевзенко М.В., Чудний О.В.,
Степура Р.С.
Коваленко С.П. - з роз'ясненням щодо послідовності розгляду питань ‟Про згоду
на  безоплатну  передачу  цілісних  майнових  комплексів  загальноосвітніх  шкіл-
інтернатів” і ‟Про модернізацію шкіл-інтернатів обласного підпорядкування”.
Кайдаш Ю.А. - із зауваженнями щодо питання ‟Про припинення Шостаківської
загальноосвітньої спеціальної школи-інтернату І-ІІ ступенів шляхом ліквідації.
Коваленко С.П. - з роз'ясненням у контексті висловлених зауважень щодо даного
питання.
Мірошниченко О.С.  - про  внесення  депутатського  запиту  депутатом обласної
ради Савченком С.В.
Бевзенко М.В. - про внесення ним депутатських запитів.
Чорноіваненко  О.А.  -  поставив  на  голосування  пропозицію  про  прийняття
рішення президії “Про орієнтовний перелік питань, що пропонуються до розгляду
на  пленарному  засіданні  п'ятої  сесії  обласної  ради”, з  урахуванням  внесених
пропозицій щодо його змін і доповнень. 
ВИРІШИЛИ 2: Прийняти рішення президії Кіровоградської обласної ради “Про
орієнтовний  перелік  питань,  що  пропонуються  до  розгляду  на  пленарному
засіданні п'ятої сесії обласної ради” .
Результати голосування:
“За”                  - 14
“Проти”           - 00
“Утримались” - 00
Прийнято рішення № 2 (додається).
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СЛУХАЛИ 3: Різне.
Степура І.С. - про необхідність дотримання під час пленарного засідання п'ятої
сесії пункту 1.5 Регламенту Кіровоградської обласної ради. 

Голова обласної ради                                                                      О.Чорноіваненко


