
ПРОТОКОЛ № 7
засідання президії Кіровоградської обласної ради 

від 31 січня 2017 року                                                              м. Кропивницький

Присутні:
Члени президії обласної ради:

Чорноіваненко
Олександр
Анатолійович

- голова обласної ради

Степура
Ігор Станіславович

- заступник голови обласної ради

Давидовський 
Микола Олексійович

- голова  постійної  комісії  обласної  ради  з  питань
агропромислового комплексу та земельних відносин

Кайдаш
Юрій Анатолійович

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

Мороз
Любов Михайлівна

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

Мірошниченко
Олексій Сергійович

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

Орлов 
Леонід Михайлович

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

Скоропад
Людмила 
Володимирівна

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

Арсірій
Віктор Володимирович

- заступник голови постійної  комісії  обласної ради з
питань власності

Бевзенко
Михайло Валентинович

- уповноважений  представник  депутатської  фракції
Радикальної партії Олега Ляшка
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Завалій
Сергій Володимирович

- заступник  уповноваженого  представника
депутатської  фракції  партії  ‟БЛОК  ПЕТРА
ПОРОШЕНКА ‟СОЛІДАРНІСТЬ”

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”

Хільченко
Сергій Васильович

- уповноважений  представник  депутатської  фракції
політичної партії “Наш край”

Запрошені:
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 дев'ятої 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 15. 

Поставив  на  голосування  пропозицію  стосовно  затвердження  порядку
денного засідання президії.
Результати голосування:
“За”                  - 15
“Проти”           - 00
“Утримались” - 00

СЛУХАЛИ 1: Про орієнтовний перелік питань, що пропонуються до розгляду
на пленарному засіданні дев'ятої сесії обласної ради.
Чорноіваненко  О.А. -  з  інформацією про   орієнтовний  перелік  питань,  що
пропонуються до  розгляду на пленарному засіданні дев'ятої сесії обласної ради,
та стосовно пропозицій постійних комісій обласної ради щодо внесення змін і 
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доповнень  до  проектів  рішень  із  питань  №  1,  5,  6,  про  депутатські  запити
депутатів обласної ради Кальченка В.М. і Бевзенка М.В.

З  пропозицією  до  членів  президії  щодо  висловлення  зауважень  до
орієнтовного  переліку  питань,  що  пропонуються  до   розгляду  на  пленарному
засіданні дев'ятої сесії обласної ради.
Бевзенко М.В. - з пропозицією про  необхідність запрошення до сесійного
залу  представників  жителів  с.  Данилова  Балка  Благовіщенського  району  для
виступу щодо рейдерського захоплення земель. 
Чорноіваненко О.А. -  з роз'ясненням у контексті формування порядку денного
пленарного  засідання,  зокрема  щодо  доцільності  збереження  послідовності
переліку питань; з пропозицією про участь представників  жителів с. Данилова
Балка Благовіщенського району в пленарному засіданні та можливість їх виступу,
яку їм буде надано під час обговорення відповідних питань порядку денного.
ВИРІШИЛИ:
Чорноіваненко  О.А.  -  поставив  на  голосування  пропозицію  про  прийняття
рішення президії Кіровоградської обласної ради ‟Про орієнтовний перелік питань,
що  пропонуються  до  розгляду  на  пленарному  засіданні  дев'ятої  сесії  обласної
ради”.
Результати голосування:
“За”                  - 15
“Проти”           - 00
“Утримались” - 00
Прийнято рішення № 7 (додається).

СЛУХАЛИ 2: Про нагородження обласними відзнаками.
Чорноіваненко О.А.  - про  нагородження відзнакою Кіровоградської  області  ‟За
заслуги” ІІ ступеня. 

Надав слово начальнику відділу кадрового забезпечення виконавчого апарату
Кіровоградської обласної ради Святовець Світлані Іванівні для інформування членів
президії щодо нагородження обласними відзнаками у 2017 році.
Святовець  С.І.  - з  короткою  інформацією  щодо  нагородження  обласними
відзнаками у 2017 році.
Чорноіваненко О.А. - про кандидатури, що пропонуються для погодження з метою
відзначення  відзнакою  Кіровоградської  області  ‟За  заслуги”  ІІ  ступеня  —
Вдовиченко Олени Михайлівни — директора загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
с. Хащувате Гайворонського району і Кальченка Валерія Михайловича — заступника
голови  постійної  комісії  обласної  ради  з  питань  бюджету,  фінансово-економічної
політики та інвестицій.
ВИРІШИЛИ:
Чорноіваненко О.А. - поставив на голосування пропозицію про прийняття рішення
президії Кіровоградської обласної ради ‟Про нагородження обласними відзнаками”.
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Результати голосування:
“За”                  - 14
“Проти”           - 00
“Утримались” - 00
Прийнято рішення № 8 (додається).
СЛУХАЛИ 3: Різне.

Чорноіваненко  О.А.  -  з  інформацією  про  засідання  постійних  комісій
обласної  ради  з  питань  охорони  здоров'я  та  соціальної  політики  й  з  питань
житлово-комунального  господарства,  будівництва  та  використання  природних
ресурсів,  що  відбудуться  по  завершенні  пленарного  засідання  дев'ятої  сесії
обласної ради.

З інформацією про з'їзд Української асоціації районних і обласних рад, що
відбудеться 17 лютого 2017 року.

  
Голова обласної ради                                                                      О.Чорноіваненко


