
ПРОТОКОЛ № 6
засідання президії Кіровоградської обласної ради 

від 21 грудня 2016 року                                                              м. Кропивницький

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

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
 

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

Бевзенко
Михайло Валентинович

- уповноважений  представник  депутатської  фракції
Радикальної партії Олега Ляшка
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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”
 

Хільченко
Сергій Васильович

- уповноважений  представник  депутатської  фракції
політичної партії “Наш край”

Запрошені:
Коваленко 
Сергій Петрович

- перший заступник голови Кіровоградської обласної 
державної адміністрації

Догаров
Олександр Васильович

- директор департаменту соціального захисту 
населення Кіровоградської обласної державної 
адміністрації

Корнюша
Олександр Петрович

- директор департаменту інфраструктури та 
промисловості Кіровоградської обласної державної 
адміністрації

Рахуба
Ніна Афанасіївна

- директор департаменту економічного розвитку і 
торгівлі 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 восьмої сесії обласної ради.
2. Різне.
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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

СЛУХАЛИ 1: Про орієнтовний перелік питань, що пропонуються до розгляду
на пленарному засіданні восьмої сесії обласної ради.
Чорноіваненко  О.А. -  з  інформацією про   орієнтовний  перелік  питань,  що
пропонуються до  розгляду на пленарному засіданні восьмої сесії обласної ради,
та зміни, які зазнав його електронний варіант, надісланий депутатам обласної ради
попередньо.

Про  пропозицію  депутата  обласної  ради  Чемерис  І.А.,  суб'єкта  подання
проекту  рішення  обласної  ради  ‟Про  Порядок  використання  коштів  обласного
бюджету  для  надання  фінансової  підтримки  громадським  організаціям  на
реалізацію проектів та заходів”, стосовно перенесення його розгляду на наступне
пленарне  засідання,  у  зв'язку  з  необхідністю  доопрацювання,  зумовленого
відповідними зверненнями громадським організацій.
Давиденко  Л.В.  -  з  пропозицією  про  виключення  з  орієнтовного  переліку
питання ‟Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 грудня 2015 року
№ 16 ‟Про обласний бюджет на 2016 рік” з наступними змінами”, як такого, що
втратило  актуальність  через  врахування  відповідних  змін  Кіровоградською
обласною  державною  адміністрацією  в  проекті  рішення  обласної  ради  ‟Про
внесення  змін  до  рішення  обласної  ради  від  25  грудня  2015  року  № 16  ‟Про
внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік”.

З пропозицією про переміщення питання ‟Про схвалення пропозиції щодо
внесення  змін  до  Перспективного  плану  формування  територій  громад
Кіровоградської  області”  на  позицію  з  порядковим  номером  5  в  орієнтовному
переліку  питань,  що  зумовлено  необхідністю  заслуховування  представників
громадськості.
Чорноіваненко  О.А.  -  з  роз'ясненнями  в  контексті  внесеної  пропозиції  про
переміщення порядкових номерів питань в орієнтовному переліку.

Поставив на голосування пропозицію Давиденко Л.В. про переміщення на
позицію  з  порядковим  номером  5  питання  ‟Про  схвалення  пропозиції  щодо
внесення  змін  до  Перспективного  плану  формування  територій  громад
Кіровоградської області”.
Результати голосування:
“За”                  - 14
“Проти”           - 00
“Утримались” - 00
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Чорнованенко  О.А.  - про  пропозицію,  внесену  Кіровоградською  обласною
державною адміністрацією, щодо розгляду питання ‟Про затвердження програми
інформатизації  Кіровоградської  області  ‟Електронна  Кіровоградщина  на  2017-
2019 роки”. Надав слово Корнюші О.П. - директору департаменту інфраструктури
та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Корнюша О.П. -  про необхідність зняття з розгляду пленарного засідання восьмої
сесії  Кіровоградської  обласної  ради  проекту  рішення  обласної  ради  ‟Про
затвердження  програми  інформатизації  Кіровоградської  області  ‟Електронна
Кіровоградщина  на  2017-2019  роки”,  що  зумовлено  відсутністю  на  даний  час
відповідного  погодження  проекту  програми  Державним  агентством  з  питань
електронного урядування України. 
Чорноіваненко  О.А.  -  з  уточненням орієнтовного  переліку  питань,  що
пропонуються до розгляду на пленарному засіданні восьмої сесії обласної ради, з
урахуванням внесених пропозицій.
Бевзенко М.В. - із запитанням щодо питання стосовно передбачення в обласному
бюджеті  на  2017  рік  коштів  на  капітальний  ремонт  комунального  закладу
‟Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву-2”.
Тимофієва Н.Г. - з роз'ясненням у контексті поставленого запитання.
Чорноіваненко О.А. - з уточненням у контексті наданого роз'яснення стосовно
депутатського звернення народного депутата України Яриніча К.В.
Чорноіваненко О.А. - з інформацією про депутатський запит депутата обласної
ради  Кальченка  В.М.  щодо  припинення  рейдерських  захоплень
сільгосппідприємств на території  області,  та про необхідність заслуховування з
даного проблемного питання представників громадськості.
Чорноіваненко  О.А.  - з  пропозицією  до  членів  президії  про  висловлення
зауважень  до  орієнтовного  переліку  питань,  що  пропонуються  до  розгляду  на
пленарному засіданні восьмої сесії обласної ради.

З короткою характеристикою кожного питання з орієнтовного переліку.
Давиденко  Л.В.  -  із  зауваженнями  стосовно  питання  №  5  ‟Про  схвалення
пропозиції щодо внесення змін до Перспективного плану формування територій
громад Кіровоградської області”, зокрема щодо м. Олександрія.
Чорноіваненко  О.А.  -  з  роз'ясненнями  в  контексті  висловлених  зауважень  із
даного  питання,  зокрема  щодо  рекомендацій,  прийнятих  постійною  комісією
обласної ради з питань бюджету, фінансово-економічної політики та інвестицій.
Давиденко Л.В.  - з  низкою зауважень  і  запитань  у  контексті  даного  питання,
зокрема щодо рекомендацій профільної постійної комісії обласної ради в частині
пропозицій про внесення змін до  Перспективного плану формування територій
громад Кіровоградської області по Добровеличківському району.
Чорноіваненко О.А. - з роз'ясненнями в контексті висловлених зауважень.
Чорноіваненко  О.А.  - з  роз'ясненнями  в  контексті  рекомендацій  постійних
комісій  по  питаннях:  ‟Про  програму  економічного  і  соціального  розвитку
Кіровоградської області на 2017 рік”,  ‟Про обласний бюджет на 2017 рік”, ‟Про
припинення  Шостаківської  загальноосвітньої  спеціальної  школи-інтернату
І-ІІ ступенів шляхом ліквідації”.
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Коваленко  С.П.  - з  інформацією  в  контексті  питання  ‟Про  припинення
Шостаківської  загальноосвітньої  спеціальної  школи-інтернату  І-ІІ  ступенів
шляхом ліквідації”.
Чорноіваненко О.А. - з інформацією в контексті майнових питань і рекомендацій
відповідної профільної постійної комісії обласної ради.
Чорноіваненко  О.А.  - про  депутатський  запит  депутата  обласної  ради
Кайдаша Ю.А.
Кайдаш Ю.А. - з роз'ясненням у контексті внесеного ним депутатського запиту
про  необхідність  відхилення  Верховною  Радою  України  законопроекту  ‟Про
внесення змін до Закону України ‟Про питну воду та питне водопостачання” щодо
вдосконалення розрахунків за електричну енергію”.
Погребнюк  А.А.  - із  запитанням  у  контексті  питання  ‟Про  погодження
клопотання Державної служби геології та надр України щодо продажу на аукціоні
спеціального  дозволу  на  користування  надрами  з  метою  видобування  бурого
вугілля  Миронівського  родовища  Костянтинівського  вуглерозрізу  (ділянки
“Костянтинівська”, “Березівська”)”.
Корнюша О.П. - з відповіддю в контексті поставленого запитання, і, зокрема, про
участь у пленарному засіданні представників учасників аукціону та можливість
поставити їм запитання.
Чорноіваненко  О.А. —  з  дорученням  виконавчому  апарату щодо  здійснення
запрошення до участі в пленарному засіданні відповідних осіб.
Погребнюк А.А.  - з  низкою запитань  у  контексті  питання  ‟Про депутатський
запит депутата обласної ради Кальченка В.М.
Бевзенко  М.В.  - із  запитанням  у  контексті   депутатського  запиту  депутата
обласної ради Кальченка В.М.
Чорноіваненко О.А. - з роз'ясненнями в контексті поставлених запитань.
Виступили в обговоренні:
Погребнюк А.А., Бевзенко М.В.
Чорноіваненко  О.А.  - з  дорученням   виконавчому  апарату —  поінформувати
представників  прокуратури  Кіровоградської  області  й  Головного  управління
національної  поліції  в  Кіровоградській  області  про готовність  виступити перед
депутатами  обласної  ради  з  інформацією  щодо  стану  розгляду   попередніх
депутатських запитів до правоохоронних органів.
Чорноіваненко О.А. - поінформував членів президії, що всі рішення постійних
комісій щодо внесення змін до проектів рішень обласної ради, депутатські запити
депутатів  обласної  ради  буде  надіслано  депутатам  обласної  ради  електронною
поштою, під час реєстрації роздаватиметься лише орієнтовний перелік питань.
Чорноіваненко  О.А.  -  поставив  на  голосування  пропозицію  про  прийняття
рішення президії ‟Про орієнтовний перелік питань, що пропонуються до розгляду
на пленарному засіданні  восьмої  сесії  обласної  ради”,  з  урахуванням внесених
пропозицій.
ВИРІШИЛИ 1: Прийняти рішення президії Кіровоградської обласної ради ‟Про
орієнтовний  перелік  питань,  що  пропонуються  до  розгляду  на  пленарному
засіданні восьмої сесії обласної ради”.
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Результати голосування:
“За”                  - 14
“Проти”           - 00
“Утримались” - 00
Прийнято рішення № 6 (додається).

СЛУХАЛИ 2: Різне.
Давиденко  Л.В.  - із  запитанням  до  Шеремета  С.В., директора  департаменту
фінансів  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації,  щодо  змін  до
податкового законодавства, внесених  відповідно до прийнятого Верховною Радою
України Закону України ‟Про Державний бюджет України на 2017 рік”.
Шеремет С.В. - з відповіддю в контексті поставленого запитання.
Чорноіваненко  О.А.  - про  доцільність  підготовки  департаментом  фінансів
Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  довідки  щодо  прийнятого
Державного бюджету на 2017 рік для інформування депутатів обласної ради.
Приходько  О.В.  - із  запитанням  у  контексті  фінансування  об'єднаних
територіальних громад.
Чорноіваненко О.А. - з роз'ясненнями в контексті поставленого запитання.
Коваленко С.П. - з доповненням роз'яснень у контексті поставленого запитання.
Давиденко Л.В. - із зауваженнями в частині списку осіб, запрошених до участі в
засіданні  президії,  та  щодо  доцільності  заслуховування  на  засіданні  президії
головних розпорядників коштів обласного бюджету.

Голова обласної ради                                                                      О.Чорноіваненко


