
    ПРОТОКОЛ № 9
засідання президії Кіровоградської обласної ради 

від 17 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

Кайдаш
Юрій Анатолійович

- голова  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

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”
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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”

Запрошені:
Тимофієва 
Наталія Григорівна

- керуючий справами виконавчого апарату 
Кіровоградської обласної ради

У засіданні також брали участь керівники окремих структурних підрозділів 
виконавчого апарату обласної ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.  Про  орієнтовний  перелік  питань,  що  пропонуються  до  розгляду  на

пленарному засіданні одинадцятої сесії обласної ради.
2. Про нагородження обласною відзнакою.

СЛУХАЛИ:
Чорноіваненко О.А. -  зазначив, що кворум для проведення засідання президії є
— з 18 членів президії є присутніми 13. 

Поставив  на  голосування  пропозицію  стосовно  затвердження  порядку
денного засідання президії.
Результати голосування:
“За”                  - 13
“Проти”           - 00
“Утримались” - 00

СЛУХАЛИ 1: Про орієнтовний перелік питань, що пропонуються до розгляду
на пленарному засіданні одинадцятої сесії обласної ради.
Чорноіваненко  О.А. -  з  інформацією про   орієнтовний  перелік  питань,  що
пропонуються до  розгляду на пленарному засіданні одинадцятої сесії  обласної
ради.

З  пропозицією  до  членів  президії  щодо  висловлення  зауважень  до
орієнтовного  переліку  питань,  що  пропонуються  до   розгляду  на  пленарному
засіданні  одинадцятої  сесії  обласної  ради,  та  відповідного  проекту  рішення
обласної ради.
Виступили:
Завалій  С.В.  -   з  пропозицією  депутатської  фракції  партії  ‟БЛОК  ПЕТРА
ПОРОШЕНКА  ‟СОЛІДАРНІСТЬ”  до  проекту  звернення  депутатів
Кіровоградської обласної ради до Верховної Ради України, Президента України,
Кабінету  Міністрів  України  —  конретизувати  пункт  у  частині   посилання  на
рішення РНБО, відповідно до тексту зазначеного рішення.
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Степура  Р.С.  - з  пропозицією  щодо  необхідності  виключення  посилання  на
рішення  РНБО,  із  залишенням  слів  ‟припинення  переміщення  через  лінію
зіткнення”.
Завалій  С.В.  - із  зауваженнями  в  контексті  висловленої  пропозиції  та
наполяганням на змінах, у запропонованій ним редакції.
Кальченко В.М. -   із зауваженнями в контексті висловленої пропозиції та щодо
підтримки редакції, озвученої Завалієм С.В.
Завалій  С.В.  -  з  обгунтуванням  позиції  депутатської  фракції  на  прикладі
Петрівського району.
Степура Р.С. - із запитаннями в контексті наведеного прикладу.
Завалій С.В. - з відповіддю в контексті поставлених запитань.
Чорноіваненко О.А. - з коментарем у контексті висловлених зауважень.
ВИРІШИЛИ:
Чорноіваненко О.А. - поставив на голосування пропозицію про внесення змін до
проекту звернення  депутатів Кіровоградської обласної ради до Верховної Ради
України,  Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України  в  частині
конкретизування пункту з посиланням на рішення РНБО.
Результати голосування:
“За”                  - 11
“Проти”           - 00
“Утримались” - 02
Виступили:
Погребнюк А.А. - з пропозицією щодо необхідності включення окремого пункту
про звернення до Верховної Ради України про ухвалення закону про тимчасово
окуповані території.
Бевзенко М.В. - із зауваженнями в контексті висловленої пропозиції.
Гугленко Ю.О. - із зауваженнями в контексті висловленої пропозиції.
Степура Р.С.  - з  пропозицією про  необхідність  визначення  статусу  тимчасово
окупованих територій.
Бевзенко М.В. - з пропозицією щодо доцільності підготовки окремого звернення
з даного питання, з конкретизацією вимог до такого законопроекту.
Чорноіваненко  О.А.  - з  коментарем  у  контексті  висловлених  зауважень  і
пропозицій.
Кальченко  В.М.  - з  обгрунтуванням  щодо  необхідності  підготовки  окремого
звернення з питання щодо визначення на законодавчому рівні статусу тимчасово
окупованих територій.
Виступили в обговоренні:
Приходько О.В., Бевзенко М.В., Завалій С.В.
Степура Р.С.  - з пропозицією до проекту звернення — узгодити загальну позицію
про  припинення  будь-яких  стосунків  з  ОДРЛО  як  злочинно-терористичним
угрупуванням, шляхом ухвалення закону про тимчасово окуповані території.
Чорноіваненко О.А. - з коментарем у контексті висловленої пропозиції.
Виступили в обговоренні:
Бевзенко М.В., Чемерис І.А.
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Степура І.С. - з  пропозицією щодо доповнення проекту звернення пунктом —
про  необхідність  прийняття  закону  про  заборону  торгівлі  з  тимчасово
окупованими територіями.
Бевзенко М.В. - з пропозицією про необхідність доповнення проекту звернення
закликом до громадських активістів.
Виступили в обговоренні:
Чорноіваненко  О.А.,  Завалій  С.В.,  Погребнюк  А.А.,  Приходько  О.В.,
Кайдаш Ю.А.

СЛУХАЛИ 2: Про нагородження обласною відзнакою.
Чорноіваненко  О.А.  - з  інформацією  про  нагородження  обласною  відзнакою
Кіровоградської  області  ‟За  заслуги”  ІІ  ступеня  Ніколенка  Василя  Івановича,
директора СТОВ ‟Славутич” (с. Мануйлівка Маловисківського району).
Виступили:  
Чемерис  І.А.  -  із  зауваженням  відносно  кандидатури,  яку  запропоновано  до
нагородження відзнакою Кіровоградської області ‟За заслуги” ІІ ступеня.
Мороз  Л.М.  -  про  необхідність  внесення  змін  до  відповідного  положення  про
нагородження.
Чорноіваненко  О.А.  - з  пропозицією  до  членів  президії  про  внесення  змін  до
положення про нагородження обласною відзнакою ‟За заслуги” І-ІІ ступенів. 
ВИРІШИЛИ:
Чорноіваненко О.А. - поставив на голосування пропозицію про прийняття рішення
президії Кіровоградської обласної ради ‟Про нагородження обласною відзнакою”.
Результати голосування:
“За”                  - 08
“Проти”           - 00
“Утримались” - 05
Рішення не прийнято (  ,      )як таке щоненабралонеобхідної кількості голосів .

Голова обласної ради О.Чорноіваненко


