
    ПРОТОКОЛ № 8
засідання президії Кіровоградської обласної ради 

від 09 березня 2017 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

Ревенко
Наталія Олександрівна

- заступник голови 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

Мороз
Любов Михайлівна

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

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

Бублик
Ярослав 
Володимирович

- уповноважений  представник  депутатської  фракції
партії  ‟БЛОК  ПЕТРА  ПОРОШЕНКА
‟СОЛІДАРНІСТЬ”

Давиденко
Людмила Вадимівна

- уповноважений  представник  депутатської  фракції
політичної партії ‟Опозиційний блок”
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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”

Запрошені:
Коваленко
Сергій Петрович

- перший заступник голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації

Шеремет 
Сергій Вікторович

- директор департаменту фінансів Кіровоградської 
обласної державної адміністрації

Тимофієва 
Наталія Григорівна

- керуючий справами виконавчого апарату 
Кіровоградської обласної ради

Ілик
Роман Ігорович

- генеральний директор ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград”

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 десятої сесії обласної ради.
2. Про нагородження обласною відзнакою.
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

СЛУХАЛИ 1: Про орієнтовний перелік питань, що пропонуються до розгляду
на пленарному засіданні десятої сесії обласної ради.
Чорноіваненко  О.А. -  з  інформацією про   орієнтовний  перелік  питань,  що
пропонуються до  розгляду на пленарному засіданні десятої сесії обласної ради, та
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стосовно  необхідності  доповнення  його  депутатськими  запитами  депутатів
обласної ради.

З  пропозицією  до  членів  президії  щодо  висловлення  зауважень  до
орієнтовного  переліку  питань,  що  пропонуються  до   розгляду  на  пленарному
засіданні десятої сесії обласної ради.

Зауважень на висловлено.
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  десятої  сесії  обласної
ради”.
Результати голосування:
“За”                  - 14
“Проти”           - 00
“Утримались” - 00
Прийнято рішення № 9 (додається).

СЛУХАЛИ 2: Про нагородження обласною відзнакою.
Чорноіваненко  О.А.  - з  інформацією  про  нагородження  обласною  відзнакою
Кіровоградської області ‟За заслуги” ІІ ступеня. 
Виступили:  
Кальченко  В.М.  - з  інформацією  про  Клюя  Василя  Семеновича,  почесного
академіка  Національної  академії  аграрних  наук  України,  начальника  управління
сільського  господарства  Кіровоградського  облвиконкому  з  1964  по  1977  роки,
пенсіонера,  кандидатура  якого  пропонується  до  нагородження  відзнакою
Кіровоградської області ‟За заслуги” ІІ ступеня.
Степура Р.С. - із зауваженнями щодо кандадитури, з огляду на процес декомунізації
в Україні.
До обговорення в контексті висловлених зауважень долучилися:  
Чорноіваненко О.А., Кальченко В.М., Мороз Л.М., Ревенко Н.О., Чемерис І.А.
ВИРІШИЛИ:
Чорноіваненко О.А. - поставив на голосування пропозицію про прийняття рішення
президії Кіровоградської обласної ради ‟Про нагородження обласною відзнакою”.
Результати голосування:
“За”                  - 12
“Проти”           - 00
“Утримались” - 02
Прийнято рішення № 10 (додається).

СЛУХАЛИ 3: Різне.
Чорноіваненко О.А. -  нагадав про  орієнтовні строки проведення звітів депутатів
обласної  ради  перед  виборцями,   про  необхідність  заповнення  електронних
декларацій  на  сайті  Національного  агентства  з  питань  запобігання  корупції  до
01 квітня 2017 року.
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Поінформував  по  суті  питання  щодо  обшуків  в  обласній  раді  в  рамках
кримінального провадження, про увагу до рішення Кіровоградської обласної ради
від 20 травня 2016 року № 119 ‟Про депутатський запит депутата обласної ради
Кальченка  В.М.”  щодо  Звернення  депутатів  Кіровоградської  обласної  ради
сьомого  скликання  до  Кабінету  Міністрів  України  щодо  укладання  Угоди  про
співпрацю  між  Кабінетом  Міністрів  України,  Кіровоградською  обласною
державною адміністрацією та Кіровоградською обласною радою.

Про  відповідь  Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та
житлово-комунального  господарства  України  про  розгляд  відповідного  проекту
угоди в разі його надходження.
Виступили:
Кальченко В.М. - з  коментарем у контексті  попередньої  інформації,  зокрема з
пропозицією  про  необхідність  розробки  процедури  взаємодії  щодо  укладання
Угоди  про  співпрацю  між  Кабінетом  Міністрів  України,  Кіровоградською
обласною державною адміністрацією та Кіровоградською обласною радою щодо
запровадження договірних відносин.
Чорноіваненко О.А. - з підтримкою внесеної пропозиції та створення відповідної
робочої  групи,  про  доцільність  обговорення  даного  питання  з  головою
Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Чорноіваненко О.А. - з коментарем інформації, опублікованої в засобах масової
інформації  щодо  встановлення  економічно-обгрунтованих  тарифів  для
ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград”.
До обговорення долучилися:  
Давиденко  Л.В.,  Бевзенко  М.В.,  Приходько  А.В.,  Погребнюк  А.А.  -  із
запитаннями та критичними зауваженнями.
Ілик  Р.І.  - з  відповіддю  в  контексті  поставлених  запитань  і  висловлених
зауважень.
Кальченко В.М. - про внесений на  розгляд обласної  ради депутатський запит
щодо  звернення  Кіровоградської  обласної  ради  до  Національної  комісії,  що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг про
непідвищення  тарифів  на  централізоване  водопостачання  і  водовідведення  для
обласного  комунального  виробничого  підприємства  “Дніпро-Кіровоград”  та
Кабінету  Міністрів  України   про  надання  відповідної  субвенції  на  різницю  в
тарифах.

Висловив пропозицію про необхідність призупинення підвищення тарифів
для  ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград”.
Чорноіваненко О.А. - з коментарем у контексті висловленої пропозиції.
До обговорення долучилися:
Давиденко Л.В.,  Бевзенко М.В.,  Приходько О.В.,  Погребнюк А.А.,  Ревенко
Н.О., Чорноіваненко О.А. 
Ілик Р.І. - з відповіддю в контексті поставлених запитань.
Погребнюк  А.А.  - з  пропозицією  про  доцільність  створення  робочої  групи  з
вивчення питання щодо встановлення економічно-обгрунтованих тарифів ОКВП
‟Дніпро-Кіровоград”,  з  включенням  до  її  складу  представників  громадськості,
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фахівців  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації,  для  доопрацювання
даного  питання  й  внесення  його  на  розгляд  обласної  ради  на  наступному
пленарному засіданні.
До обговорення долучилися:
Давиденко Л.В.,  Погребнюк А.А., Степура Р.С., Ревенко Н.О. - із запитаннями
та зауваженнями в контексті обговорення проблемної ситуації.
Ілик  Р.І.  - з  відповіддю  в  контексті  поставлених  запитань,  зокрема  про
доцільність  призупинення підвищення  тарифів  і  створення  відповідної  робочої
групи.
Чорноіваненко О.А.  - з  пропозицією до керівників  депутатських фракцій про
надання кандидатур до складу робочої групи.
До обговорення долучилися:
Мороз  Л.М.,  Бублик  Я.В.  -  із  запитаннями  та  зауваженнями  в  контексті
обговорення проблемної ситуації.
Чорноіваненко О.А. - з пропозицією:

Вжити  організаційних  заходів  зі  створення робочої  групи  з  вивчення
питання щодо  встановлення економічно-обгрунтованих тарифів ОКВП ‟Дніпро-
Кіровоград”, з включенням до її складу двох кандидатур від кожної депутатської
фракції,  фахівців Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Термін створення робочої групи — до 16 березня 2017 року.
Ревенко Н.О.  - з  пропозицією про  необхідність  включення  до  складу  робочої
групи незалежного експерта з відповідною фаховою підготовкою.
Чорноіваненко О.А. -  про врахування пропозиції Ревенко Н.О.
ВИРІШИЛИ 3:
Чорноіваненко О.А. - поставив на голосування дані пропозиції на голосування.
Результати голосування:
“За”                  - 14
“Проти”           - 00
“Утримались” - 00

Голова обласної ради       О.Чорноіваненко


