
ПРОТОКОЛ № 5
засідання президії Кіровоградської обласної ради 

від 16 листопада 2016 року                                                              м. Кропивницький

Присутні:
Члени президії обласної ради:

Чорноіваненко
Олександр Анатолійович
 

- голова обласної ради

Гугленко
Юрій Олександрович
 

- перший заступник голови обласної ради

Кайдаш
Юрій Анатолійович

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

Музичук
Валерій Вікторович

- секретар  постійної  комісії  обласної  ради  з  питань
промисловості,  підприємництва  та  розвитку
інфраструктури

Приходько
Олександр Вікторович

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

Чемерис
Ірина Анатоліївна

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

Бевзенко
Михайло Валентинович

- уповноважений  представник  депутатської  фракції
Радикальної партії Олега Ляшка
 

Давиденко
Людмила Вадимівна
 

- уповноважений  представник  депутатської  фракції
політичної партії “Опозиційний блок”

Кальченко
Валерій Михайлович

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

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

Степура
Руслан Станіславович

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

Хільченко
Сергій Васильович

- уповноважений  представник  депутатської  фракції
політичної партії “Наш край”

Запрошені:
Коваленко 
Сергій Петрович

- перший заступник голови Кіровоградської обласної 
ради

Кулікова
Вікторія Володимирівна

- 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  орієнтовний  перелік  питань,  що  пропонуються  до  розгляду  на

пленарному засіданні сьомої сесії обласної ради.
2. 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
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Давиденко Л.В.  - з  пропозицією про  оголошення  списку  відсутніх  на  даному
засіданні членів президії.
Тимофієва  Н.Г.  - з  інформацією  про  відсутніх  членів  президії:  Степура  І.С.,
Мороз  Л.М.,  Чудний  О.В.,  Бублик  Я.В.  —   відрядження;  Давидовський  М.О.,
Фесюк П.Д. — виробничі обставини.
 
СЛУХАЛИ 1: Про орієнтовний перелік питань, що пропонуються до розгляду на
пленарному засіданні сьомої сесії обласної ради.
Чорноіваненко  О.А. -  з  інформацією про   орієнтовний  перелік  питань,  що
пропонуються до  розгляду на пленарному засіданні сьомої сесії обласної ради.  

Про питання,  до яких постійними комісіями обласної  ради пропонуються
зміни: 

№ 3 ‟Про укладання контрактів з керівниками закладів соціального захисту
населення спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області”;

№ 4 ‟Про затвердження Комплексної програми профілактики злочинності в
Кіровоградській області на 2016-2020 роки”;

№ 9 ‟Про погодження інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград”
на 2016 рік у новій редакції”;

№ 12 ‟Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 грудня 2015 року
№ 16 ‟Про обласний бюджет на 2016 рік”;

№ 14 ‟Про стан фінансування будівництва, реконструкції та ремонту доріг в
області”;

№ 18 ‟Про схвалення пропозиції  щодо внесення змін до Перспективного
плану формування територій громад Кіровоградської області”;

№  24  ‟Про  передачу  цілісного  (єдиного)  майнового  комплексу
централізованого  водопостачання  та  водовідведення  смт  Нового
м. Кропивницький на баланс ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград”;

№  36  ‟Про  Положення  щодо  порядку  надання  матеріальної  допомоги
громадянам на лікування, вирішення соціально-побутових проблем тощо”;

№ 37 ‟Про внесення змін до Регламенту Кіровоградської обласної ради”.
Чорноіваненко О.А. -  з інформацією про депутатські запити депутатів обласної
ради,  на  які  збільшився  орієнтовний  перелік  питань,   що  пропонуються  до
розгляду на пленарному засіданні сьомої сесії обласної ради, раніше надісланий
депутатам обласної ради електронною поштою.

З дорученням  виконавчому апарату обласної ради:
Організувати  розсилання  депутатам  обласної  ради  електронною  поштою

депутатських запитів депутатів обласної ради, що пропонуються до  розгляду на
пленарному засіданні сьомої сесії обласної ради, для ознайомлення.
Чорноіваненко О.А. - з пропозицією до членів президії Кіровоградської обласної
ради — висловитися стосовно зауважень до орієнтовного переліку питань, що 
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пропонуються до  розгляду на пленарному засіданні сьомої сесії  обласної ради
(додається).
Чемерис І.А.  - із  зауваженнями стосовно питання № 16 ‟Про функціонування
системи  екстреної  медичної  допомоги  в  Кіровоградській  області  (дотримання
вимог  Закону  України  “Про  екстрену  медичну  допомогу”)  — у  ході  засідання
постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики
було висловлено пропозицію — не розглядати дане питання на сесії.
Чорноіваненко  О.А.  -   з  роз'ясненням  у  контексті  висловленого  зауваження
стосовно  питання  №  16  —  депутати  обласної  ради  мають  право  внести
пропозицію на пленарному засіданні. 
Чорноіваненко О.А. - з роз'ясненням про рекомендації постійної комісії обласної
ради  з  питань  охорони  здоров'я  та  соціальної  політики  про  внесення  змін до
проекту рішення  ‟Про укладання контрактів з керівниками закладів соціального
захисту  населення  спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  селищ і  міст
області”.
Музичук В.В.  -  із  запитанням у контексті  внесеного на розгляд обласної  ради
питання.
Чорноіваненко О.А. - з відповіддю в контексті поставленого запитання.
Чорноіваненко О.А. -  з роз'ясненням про рекомендації постійної комісії обласної
ради  з  питань  регламенту,  депутатської  діяльності,  свободи  слова,  правової  та
антикорупційної  політики  про  внесення  змін  до  проекту  рішення   ‟Про
затвердження Комплексної програми профілактики злочинності в Кіровоградській
області на 2016-2020 роки”.

З дорученням виконавчому апарату обласної ради:
Організувати  розсилання  депутатам  обласної  ради  електронною  поштою

всіх  рішень  постійних  комісій  обласної  ради  з  рекомендаціями  про  зміни  до
проектів рішень обласної ради, для ознайомлення.
Давиденко Л.В. - із запитанням у контексті проекту рішення обласної ради ‟Про
затвердження Комплексної програми профілактики злочинності в Кіровоградській
області на 2016-2020 роки”.
Чорноіваненко О.А. - з відповіддю в контексті поставленого запитання.
Приходько О.В. - з  інформацією про зауваження до проекту рішення обласної
ради  ‟Про  затвердження  Комплексної  програми  профілактики  злочинності  в
Кіровоградській  області  на  2016-2020  роки”,  висловлені   в  ході  засідання
постійної  комісії  обласної  ради  з  питань  регламенту,  депутатської  діяльності,
свободи  слова,  правової  та  антикорупційної  політики  —  фінансування  заходів
даної обласної програми передбачити, починаючи з 2017 року.
Чорноіваненко О.А.  - з  коментарем у  контексті  інформації  депутата  обласної
ради Приходька О.В.  —  про необхідність конкретизування джерел фінансування
за визначеними напрямками.
Кальченко  В.М.  - із  застереженням  щодо  декларативного  характеру  даного
проекту програми.
Приходько О.В. - з роз'ясненням у контексті висловлених застережень.
Давиденко Л.В. - із зауваженнями в контексті порушеного питання.
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Тимофієва Н.Г. - з коментарем у контексті висловлених депутатом обласної ради
Кальченком  В.М.   — враховуючи  нагальну  необхідність  затвердження
Комплексної  програми  профілактики  злочинності  в  Кіровоградській  області  на
2016-2020 роки, постійна комісія  обласної ради з питань регламенту, депутатської
діяльності,  свободи слова,  правової та антикорупційної політики запропонувала
розробнику  виключити  додаток  2  до  проекту  програми,  залишивши  лише
напрямки реалізації.  Після опрацювання розробником  висловлених депутатами
обласної  ради  зауважень,  до  програми буде внесено  відповідні  зміни,  зокрема,
конкретизовано обсяги і джерела фінансування за напрямками реалізації.
Чорноіваненко О.А. - з роз'ясненням про рекомендації постійної комісії обласної
ради  з  питань  бюджету,  фінансово-економічної  політики  та  інвестицій  про
внесення  змін  до  проекту  рішення  ‟Про  укладання  контрактів  з  керівниками
закладів соціального захисту населення спільної власності територіальних громад
сіл, селищ і міст області”.
Погребнюк А.А. -  із зауваженням про необхідність забезпечення інформування
депутатів  обласної  ради  в  ході  пленарного  засідання  керівниками  профільних
структурних підрозділів Кіровоградської обласної державної адміністрації щодо
передбачених в обласному бюджеті обсягів фінансування на капітальні видатки по
галузях та їх спрямування пооб'єктно.
Коваленко С.П. - з роз'ясненням у контексті висловленого зауваження.
Погребнюк  А.А.  - наголосив  на  необхідності  забезпечення  інформування
керівниками  профільних  структурних  підрозділів  Кіровоградської  обласної
державної  адміністрації  постійної  комісії  обласної  ради  з  питань  житлово-
комунального господарства, будівництва та використання природних ресурсів про
передбачені в обласному бюджеті обсяги фінансування на капітальні видатки по
галузях  та  їх  спрямування  пооб'єктно,  з  метою донесення  такої  інформації  до
виборців.
Чорноіваненко О.А. - з коментарем у контексті висловлених депутатом обласної
ради Погребнюком А.А. зауважень. Зокрема, про доцільність  внесення змін до
Регламенту  Кіровоградської  обласної  ради  в  частині  надання  права  обласній
державній  адміністрації  оперативно  вирішувати  питання  щодо розподілу  та
перерозподілу  коштів  обласного  бюджету  між  головними  розпорядниками  за
погодженням з постійною комісією обласної  ради з питань бюджету, фінансово-
економічної політики та інвестицій і профільними постійними комісіями обласної
ради.
Тимофієва Н.Г. - з роз'ясненням щодо можливості внесення відповідних змін під 
час розробки проекту рішення обласної ради ‟Про обласний бюджет на 2017 рік”.
Погребнюк А.А. - про необхідність підтримання даної пропозиції президією.
Чорноіваненко  О.А.  -  про  необхідність  врахування  під  час  розробки  проекту
рішення  обласної  ради  ‟Про  обласний  бюджет  на  2017  рік”  пропозиції  про
надання  права  обласній  державній  адміністрації  вирішувати  питання  щодо
розподілу  та  перерозподілу  коштів  обласного  бюджету  між  головними
розпорядниками за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань 
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бюджету,  фінансово-економічної  політики  та  інвестицій  і  профільними
постійними комісіями обласної ради.
Шеремет  С.В.  -  про взяття  департаментом  фінансів  Кіровоградської  обласної
ради до уваги даної пропозиції. 
Чорноіваненко О.А. - з дорученням  виконавчому апарату обласної ради:

Організувати підготовку звернення до Кіровоградської обласної державної
адміністрації  про  необхідність  врахування  під  час  розробки  проекту  рішення
обласної ради ‟Про обласний бюджет на 2017 рік” пропозиції про надання права
обласній  державній  адміністрації  вирішувати  питання  щодо розподілу  та
перерозподілу  між  головними  розпорядниками  коштів  обласного  бюджету  за
погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансово-
економічної політики та інвестицій і профільними постійними комісіями обласної
ради.
Погребнюк А.А. - про доцільність у подібному порядку регламентувати участь і
відповідне  інформування  керівника  управління  капітального  будівництва
Кіровоградської обласної державної адміністрації в засіданнях постійної комісії
обласної  ради  з  питань  житлово-комунального  господарства,  будівництва  та
використання природних ресурсів.
Чорноіваненко О.А. - з дорученням виконавчому апарату обласної ради:

Під час  організації  засідань постійних комісій обласної  ради забезпечити
надання практичної допомоги головам постійних комісій у формуванні порядку
денного  та  визначенні  переліку  питань,  обов'язкових  для  розгляду,  і  списку
запрошених доповідачів.
Павелко  А.Г.,  начальник  відділу  організаційного  забезпечення  виконавчого
апарату  обласної  ради  —  з  інформацією  в  контексті  даного  доручення  —  усі
проекти  порядків  денних  погоджуються  з  головами  постійних  комісій  і
надсилаються депутатам обласної ради заздалегідь, при цьому зазначається про
необхідність внесення ними доповнень і зауважень до проекту порядку денного.
Чорноіваненко О.А. - із зауваженням про необхідність забезпечення більш тісної
взаємодії з головами постійних комісій у цьому напрямку.
Хільченко  С.В.  - із  запитанням  у  контексті  озвученої  головою  обласної  ради
пропозиції  щодо  необхідності  внесення  змін  до  Регламенту  Кіровоградської
обласної ради.
Чорноіваненко О.А. - з відповіддю в контексті поставленого запитання.
Шеремет С.В. - з уточненням у контексті поставленого запитання.
Хільченко  С.В.  -  з  низкою  зауважень  до  директора  департаменту  фінансів
Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Давиденко  Л.В.  - з  пропозицією  в  контексті  висловлених  зауважень —  про
доцільність рекомендувати Кіровоградській обласній державній адміністрації під
час  внесення  на   розгляд  обласної  ради  фінансових  питань  забезпечити
інформування  депутатів  обласної  ради  головними  розпорядниками  бюджетних
коштів  щодо  обсягів  фінансування  по  галузях  ‟освіта”,  ‟охорона  здоров'я”,
‟культура”,   і  напрямків  їх  спрямування  відповідно  до  внесених  бюджетних
запитів.
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Чорноіваненко О.А. - з уточненням у контексті внесеної депутатом обласної ради
Давиденко Л.В. пропозиції.

Поставив  на  голосування  пропозицію,  внесену  депутатом  обласної  ради
Давиденко Л.В.
Результати голосування:
“За”                  - 12
“Проти”           - 00
“Утримались” - 00
Прийнято.
Степура  Р.С.  -  з  доповненням  щодо  доцільності  участі  авторів  бюджетних
звернень  у  засіданнях  постійної  комісії  обласної  ради  з  питань  бюджету,
фінансово-економічної політики та інвестицій.
Давиденко Л.В. - із зауваженням щодо незадовільного рівня взаємодії управління
капітального  будівництва  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  з
депутатами обласної ради.
Кальченко  В.М.  -  із  зауваженням  щодо  незадовільного  рівня  взаємодії
управління  капітального  будівництва  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації з депутатами обласної ради.
Чорноіваненко  О.А.  -   з  роз'ясненням  про  рекомендації   постійної  комісії
обласної  ради  з  питань  промисловості,  підприємництва  та  розвитку
інфраструктури  про внесення змін до проекту рішення обласної ради ‟Про стан
фінансування будівництва, реконструкції та ремонту доріг в області”.
Музичук В.В. — із запитанням у контексті даного питання.
Коваленко С. П. - з відповіддю в контексті поставленого запитання.
Чорноіваненко О.А. - з дорученням виконавчому апарату обласної ради:

Організувати  підготовку  головам  постійних  комісій  обласної  ради
узагальнених інформацій про врахування рекомендацій постійних комісій  щодо
фінансування по галузях під час формування обласного бюджету на 2017 рік.
Чорноіваненко О.А. -   з роз'ясненням про зміни, що пропонуються до проекту
рішення  обласної  ради  ‟Про  схвалення  пропозиції  щодо  внесення  змін  до
Перспективного плану формування територій громад Кіровоградської області”  —
про підсумки засідання робочої групи з підготовки проекту Перспективного плану
формування територій громад Кіровоградської області.
Давиденко  Л.В.  - про  невраховану  пропозицію  стосовно  внесення  змін  до
Регламенту Кіровоградської обласної ради в частині розгляду відхиленого проекту
рішення  обласної  ради  —  наполягатиме  на  внесення  таких  змін  на  розгляд
чергової сесії ОР. 

З критичними зауваженнями щодо запропонованої місту Олександрії моделі
об'єднання територіальних громад — без врахування громадської думки й позиції
депутатського  корпусу  Олександрійського  міської  ради,  без  наявності  в
Олександрійській  міській  раді  відповідних  звернень  сільських  рад
Олександрійського району.

Про  відсутність  інформації  щодо  економічної  спроможності  громад,  про
дотації вже об'єднаним територіальним громадам, про невраховану пропозицію 
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стосовно  необхідності  заслуховування  звітів  голів  об'єднаних  територіальних
громад щодо набутого досвіду.
Кулікова В.В. - з інформацією та коментарем у контексті висловлених зауважень.
Давиденко Л.В. - з коментарем у контексті наданої відповіді.
Степура  Р.С.  - про  доцільність  розгляду  обласною  радою  всіх  рішень  щодо
об'єднання територіальних громад.
Коваленко С.П. - з коментарем у контексті висловлених зауважень.
Чорноіваненко  О.А.  -   з  роз'ясненням  про  рекомендації   постійної  комісії
обласної  ради  з  питань  житлово-комунального  господарства,  будівництва  та
використання природних ресурсів щодо внесення змін  до проекту рішення ‟Про
передачу  цілісного  (єдиного)  майнового  комплексу  централізованого
водопостачання  та  водовідведення  смт  Нового  м.  Кропивницький  на  баланс
ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград”.
Кайдаш  Ю.А.  -  з  роз'ясненням  у  контексті  рекомендацій   постійної  комісії
обласної  ради  з  питань  житлово-комунального  господарства,  будівництва  та
використання природних ресурсів щодо внесення змін  до проекту рішення ‟Про
передачу  цілісного  (єдиного)  майнового  комплексу  централізованого
водопостачання  та  водовідведення  смт  Нового  м.  Кропивницький  на  баланс
ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград”.
Музичук В.В. - з коментарем у контексті даного питання.
Чорноіваненко О.А. - з дорученням виконавчому апарату обласної ради:

 Організувати  розсилання  депутатам обласної  ради  електронною поштою
інформації  генерального  директора  ОКВП  ‟Дніпро-Кіровоград”  Ілика  Р.І.  про
прийняття  на  баланс  цілісного  майнового  комплексу  систем  водопостачання
смт Нове, для ознайомлення.
Погребнюк А.А. - про доцільність розробки чіткого механізму передачі.
Коваленко С.П. - з коментарем у контексті висловлених пропозицій.
Давиденко Л.В. - з пропозицією про необхідність прийняття президією рішення
про виключення м. Олександрія з проекту рішення обласної ради  ‟Про схвалення
пропозиції щодо внесення змін до Перспективного плану формування територій
громад Кіровоградської області”.
Чорноіваненко О.А. - з роз'ясненням у контексті висловленої депутатом обласної
ради Давиденко Л.В. пропозиції.
Степура  Р.С.  -  із  зауваженнями  в  контексті  питання  ‟Про  передачу  цілісного
(єдиного)  майнового  комплексу  централізованого  водопостачання  та
водовідведення  смт  Нового  м.  Кропивницький  на  баланс  ОКВП  ‟Дніпро-
Кіровоград”. 
Чорноіваненко О.А. - з роз'ясненням про рекомендації постійної комісії обласної
ради  з  питань  бюджету,  фінансово-економічної  політики  та  інвестицій  про
внесення  змін  до  проекту  рішення  ‟Про  Положення  щодо  порядку  надання
матеріальної допомоги громадянам на лікування, вирішення соціально-побутових
проблем тощо”.
Степура Р.С. - із зауваженнями в контексті даного питання.
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Чорноіваненко О.А. - з роз'ясненням про рекомендації постійної комісії обласної
ради з питань власності та постійної комісії обласної ради з питань регламенту,
депутатської діяльності, свободи слова, правової та антикорупційної політики про 
внесення  змін  до  проекту  рішення  ‟Про  внесення  змін  до  Регламенту
Кіровоградської обласної ради”.
Тимофієва  Н.Г.  - з  коментарем  у  контексті  рекомендацій  постійної  комісії
обласної  ради   з  питань  регламенту,  депутатської  діяльності,  свободи  слова,
правової та антикорупційної політики.
Степура  Р.С.  -  про  зміни,  запропоновані  ним  до  Регламенту  Кіровоградської
обласної ради.
Гугленко Ю.О. -   із зауваженнями в контексті проекту рішення обласної ради з
деного питання.
Степура Р.С. - з уточненням у контексті внесеного ним на розгляд обласної ради
депутатського запиту.
Музичук  В.В.  - про  звернення  члена  Громадської  ради  при  Кіровоградській
обласній  державній  адміністрації  Кернасюка  С.В.  стосовно  припинення
Шостаківської  загальноосвітньої  спеціальної  школи-інтернату  І-ІІ  ступенів
шляхом закриття.
Коваленко С.П. - з роз'ясненнями щодо ситуації навколо даного питання.
Чорноіваненко О.А. - про звернення голови Кіровоградської обласної організації
профспілки працівників освіти і  науки України Скалько С.Л. стосовно передачі
цілісного  майнового  комплексу  Олександрійської  загальноосвітньої  школи-
інтернату  І-ІІІ  ступенів  Кіровоградської  обласної  ради,  що  розташована  в
смт Пантаївка, м. Олександрія.
Коваленко С.П. - роз'ясненнями в контексті даного питання.
Виступили в обговоренні:
Давиденко Л.В., Кальченко В.М., Степура Р.С., Чемерис І.А., Коваленко С.П.
Чорноіваненко  О.А.  -  поставив  на  голосування  пропозицію  про  прийняття
рішення президії ‟Про орієнтовний перелік питань, що пропонуються до розгляду
на пленарному засіданні сьомої сесії обласної ради”.
ВИРІШИЛИ 1:
Прийняти  рішення  президії  Кіровоградської  обласної  ради  ‟Про  орієнтовний
перелік  питань,  що пропонуються  до розгляду  на  пленарному засіданні  сьомої
сесії обласної ради”.
Результати голосування:
“За”                  - 12
“Проти”           - 00
“Утримались” - 00
Прийнято рішення № 5 (додається).

Голова обласної ради                                                                      О.Чорноіваненко


