
ПРОТОКОЛ № 4
засідання президії Кіровоградської обласної ради 

від 23 серпня 2016 року                                                                    м. Кропивницький

Присутні:
Члени президії обласної ради:

Чорноіваненко
Олександр Анатолійович

- голова обласної ради

Степура
Ігор Станіславович

- заступник голови обласної ради

Бевзенко
Михайло Валентинович

- уповноважений  представник  депутатської  фракції
Радикальної партії Олега Ляшка

Давиденко
Людмила Вадимівна

- уповноважений  представник  депутатської  фракції
політичної партії ‟Опозиційний блок”

Дескат
Максим Олександрович

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

Кальченко
Валерій Михайлович

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

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”

Погребнюк
Артем Анатолійович

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

Степура
Руслан Станіславович

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

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

Хільченко
Сергій Васильович

- уповноважений  представник  депутатської  фракції
політичної партії ‟Наш край”

Запрошені:
Тимофієва 
Наталія Григорівна

- керуючий справами виконавчого апарату 
Кіровоградської обласної ради
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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 шостої сесії обласної ради.

2. Про нагородження обласними відзнаками.
          3. Різне.

СЛУХАЛИ:
Чорноіваненко О.А. -  зазначив, що кворум для проведення засідання президії є
— з 18 членів президії є присутніми 12. 
Поставив  на  голосування  пропозицію стосовно  затвердження  порядку  денного
засідання президії.
Результати голосування:
“За”                  - 12
“Проти”           - 00
“Утримались” - 00

СЛУХАЛИ 1: Про орієнтовний перелік питань, що пропонуються до розгляду на
пленарному засіданні шостої сесії обласної ради.
Чорноіваненко О.А. - з інформацією про причини, якими зумовлено необхідність
скликання  шостої  сесії  обласної  ради  26  серпня  2016  року;  про   орієнтовний
перелік питань, що пропонуються до  розгляду на пленарному засіданні шостої
сесії обласної ради; і  відсутність зауважень постійних комісій щодо зняття питань
з розгляду обласної ради.
Чорноіваненко О.А. - з пропозицією до членів президії Кіровоградської обласної
ради  — висловитися  стосовно  зауважень  до  орієнтовного переліку  питань,  що
пропонуються до  розгляду на пленарному засіданні шостої сесії  обласної ради
(додається).
Давиденко  Л.В.  - із  зауваженнями  стосовно  питання  №  17  ‟Про  схвалення
пропозиції щодо внесення змін до Перспективного плану формування територій
громад Кіровоградської  області”   — на  даний час  питання  є  непідготовленим,
зважаючи на відповідні звернення територіальних громад.

 Із  зауваженнями  стосовно  питання  № 24  ‟Про  внесення  змін  до  плану
роботи  обласної  ради  на  2016  рік”  —  від  депутатів  обласної  ради  вносилась
пропозиція розглянути питання ‟Про заслуховування інформації щодо діяльності
об'єднаних  територіальних  громад,  утворених  на  території  Кіровоградської
області”  із  запрошенням до  виступу  на  пленарному засіданні  керівників  таких
об'єднаних територіальних громад з інформацією про їх позитивний і негативний
досвід. У разі, якщо такого виступу не планується — виключити дане питання з 
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розгляду,  оскільки  відбуватиметься  втручання  в  діяльність  органів  місцевого
самоврядування.
Чорноіваненко  О.А.  -   з  роз'ясненням  у  контексті  висловленого  зауваження
стосовно питання № 24 — керівники об'єднаних територіальних громад входять
до складу Координаційної  ради з  питань місцевого самоврядування при голові
Кіровоградської обласної ради, тому  обов'язково їх буде запрошено на пленарне
засідання шостої сесії обласної ради.
Степура  Р.С.  - про  необхідність  внесення  на  розгляд  обласної  ради  проекту
рішення обласної  ради  про звернення  депутатів  Кіровоградської  обласної  ради
щодо неприпустимості примусового об'єднання територіальних громад.
Чорноіваненко  О.А.  -  з  роз'ясненням  у  контексті  висловленої  пропозиції,
зважаючи на необхідність дотримання процедури оприлюднення проекту рішення
відповідно  до  Закону  України  ‟Про  доступ  до  публічної  інформації”.  У  разі
необхідності дане питання може бути розглянуто в якості депутатського запиту.
Давиденко  Л.В.  - про  необхідність  рекомендувати   постійній  комісії  обласної
ради  з  питань  регламенту,  депутатської  діяльності,  свободи  слова,  правової  та
антикорупційної  політики   внести  зміни  до  визначеного  Регламентом
Кіровоградської обласної ради порядку прийняття рішень — у частині розгляду
відхиленого проекту рішення обласної ради.
Чорноіваненко О.А. - з дорученням виконавчому апарату обласної ради:

Спільно  з  постійною  комісією  обласної  ради  з  питань  регламенту,
депутатської  діяльності,  свободи  слова,  правової  та  антикорупційної  політики
відпрацювати  проект  змін  до  порядку  прийняття   рішень,  визначеного
Регламентом Кіровоградської обласної ради — у частині  розгляду відхиленого
проекту рішення обласної ради.
Чудний О.В. - із запитанням стосовно технічних проблем з он-лайн трансляцією
пленарних засідань обласної ради.
Чорноіваненко О.А. - з відповіддю в контексті поставленого запитання — про
необхідність внесення пропозиції щодо передбачення в обласному бюджеті коштів
у сумі 30,0 тис. грн на ремонт відеокамер для он-лайн трансляції.
Степура Р.С. -  про необхідність підтримки обласною радою звернень депутатів
обласних  рад  інших  областей  України  до  Верховної  Ради  України,  Кабінету
Міністрів  України,  Президента  України  щодо  консолідованої  позиції  з  тих  чи
інших проблемних питань.
Чорноіваненко О.А. -  з відповіддю в контексті поставленого запитання — про
можливість  внесення  депутатських  запитів  із  питань,  що  вимагають
консолідованої позиції щодо їх підтримки.
Степура Р.С.  - про необхідність розсилання депутатам обласної  ради звернень
депутатів  обласних  рад  інших  областей  України  електронною  поштою  для
попереднього ознайомлення з порушеними в них питаннями.
Чорноіваненко О.А. -  з дорученням виконавчому апарату обласної ради:

Організувати  розсилання  депутатам  обласної  ради  електронною  поштою
звернень депутатів обласних рад інших областей для ознайомлення.
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Чорноіваненко  О.А.  -  поставив  на  голосування  пропозицію  про  прийняття
рішення президії ‟Про орієнтовний перелік питань, що пропонуються до розгляду
на пленарному засіданні шостої сесії обласної ради”.
ВИРІШИЛИ 1:
Прийняти  рішення  президії  Кіровоградської  обласної  ради  ‟Про  орієнтовний
перелік питань,  що пропонуються до розгляду на пленарному засіданні шостої
сесії обласної ради”.
Результати голосування:
“За”                  - 12
“Проти”           - 00
“Утримались” - 00
Прийнято рішення № 3 (додається).

СЛУХАЛИ 2: Про нагородження обласними відзнаками.
Чорноіваненко  О.А.  -  з  характеристикою  кандидатів,  представлених  до
нагородження  почесною  відзнакою  Кіровоградської  області  ‟Честь  і  слава
Кіровоградщини”  і Відзнакою Кіровоградської області ‟За заслуги” ІІ ступеня.
Чемерис І.А. - із  запитанням щодо наявності  або відсутності  заборгованості  із
виплати заробітної плати на Новокостянтинівській шахті ДП ‟Схід-ГЗК”.
Чорноіваненко  О.А.  - з  відповіддю  в  контексті  поставленого  запитання  —
заборгованість  із  виплати  заробітної  плати  на  Новокостянтинівській  шахті
ДП ‟Схід-ГЗК” відсутня.
Чорноіваненко  О.А.  -  поставив  на  голосування  пропозицію  про  прийняття
рішення президії ‟Про нагородження обласними відзнаками”.
ВИРІШИЛИ 2:
Прийняти  рішення  президії  Кіровоградської  обласної  ради  ‟Про  нагородження
обласними відзнаками”.
Результати голосування:
“За”                  - 12
“Проти”           - 00
“Утримались” - 00
Прийнято рішення № 4 (додається).

СЛУХАЛИ 3: РІЗНЕ.
Чорноіваненко О.А. -  про надання матеріальної допомоги окремим категоріям
громадян на лікування, вирішення соціально-побутових проблем тощо,  зокрема
стосовно пропозиції щодо збільшення суми видатків на ці цілі. 
Виступили в обговоренні: 
Степура Р.С., Погребнюк А.А., Хільченко С.В., Чемерис І.А., Чудний О.В.
Кальченко В.М. - про необхідність розгляду можливості спрямування депутатом
обласної ради коштів, передбачених на надання матеріальної допомоги окремим
категоріям  громадян  на  лікування,  вирішення  побутових  проблем  тощо,  у
виключних випадках, поза межами території, за якою його закріплено.
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Чорноіваненко О.А. - з дорученням виконавчому апарату обласної ради:

Відпрацювати  спільно  з  департаментом  соціального  захисту  населення
питання щодо надання матеріальної допомоги  окремим категоріям громадян на 
лікування,  вирішення  соціально-побутових  проблем  тощо,  з  урахуванням
висловлених депутатами обласної ради зауважень і пропозицій.
Погребнюк А.А. -  про необхідність участі начальника управління капітального
будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації та керівників 
профільних структурних підрозділів обласної державної адміністрації в засіданні
постійної  комісії  обласної  ради  з  питань  житлово-комунального  господарства,
будівництва та використання природних ресурсів під час розгляду питання про
внесення змін до обласного бюджету для інформування з питання щодо виділення
капітальних видатків на об'єкти у сферах освіти, культури, охорони здоров'я, 
Чорноіваненко О.А. -    з дорученням виконавчому апарату обласної ради:

Врахувати пропозицію щодо доцільності запрошення на засідання постійної
комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства, будівництва
та  використання  природних  ресурсів  керівників  управління  капітального
будівництва  та  профільних  підрозділів  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації під час розгляду питання про внесення змін до обласного бюджету
для інформування з питання щодо виділення капітальних видатків на об'єкти у
сфері освіти, культури та охорони здоров'я. 
Виступили в обговоренні:
Давиденко Л.В., Погребнюк А.А., Чудний О.В., Степура Р.С., Бевзенко М.В.
Степура І.С. - про відзначення 27 серпня 2016 року 160-річчя від дня народження
Івана Франка й залучення депутатів обласної ради до активної участі в заходах у
бібліотечних закладах.

Голова обласної ради                                                                      О.Чорноіваненко


