
    ПРОТОКОЛ № 10
засідання президії Кіровоградської обласної ради 

від 16 травня 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

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

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”
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Запрошені:
Тимофієва 
Наталія Григорівна

- керуючий справами виконавчого апарату 
Кіровоградської обласної ради

Цюцюра
Антон Іванович

- начальник управління патрульної поліції в                   
м. Кропивницький  Департаменту патрульної поліції 
Національної поліції України

Духно
Володимир 
Миколайович

- т.в.о.начальника управління захисту економіки в 
Кіровоградській області Департаменту захисту 
економіки Національної поліції України

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

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

пленарному засіданні дванадцятої сесії обласної ради.
2. Різне.

СЛУХАЛИ:
Чорноіваненко О.А. -  зазначив, що кворум для проведення засідання президії є
— з 18 членів президії є присутніми 11. 

Поставив  на  голосування  пропозицію  стосовно  затвердження  порядку
денного засідання президії.
Результати голосування:
“За”                  - 11
“Проти”           - 00
“Утримались” - 00
Прийнято.

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

 Про пропозицію постійної  комісії  обласної  ради з  питань освіти,  науки,
культури,  туризму,  спорту,  у  справах  сім'ї,  молодіжної  політики  щодо зняття  з
розгляду  сесії  питання  “Про  затвердження  обласної  програми  розвитку
дошкільної,  загальної  середньої,  позашкільної  освіти  на  2017-2021  роки”  та
сформований  внаслідок  цього  перелік  питань  №  2,  який  буде  поставлено  на
голосування.
Чорноіваненко  О.А.  -  поінформував  про  звернення  Департаменту  патрульної
поліції Національної поліції України й Головного управління Національної поліції
в Кіровоградській області щодо розгляду питання про обрання 2-х представників
громадськості до складу відповідної поліцейської комісії. 
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Зауважив,  що  зазначена  поліцейська  комісія  створюється  для  добору  та
укомплектування штатів працівників у двох структурних підрозділах в області, що
підпорядковані безпосередньо апарату Національної поліції України — управлінні
патрульної поліції в м. Кропивницькому Департаменту  патрульної  поліції
Національної  поліції  України  та  управлінні  захисту  економіки  Департаменту
захисту економіки Національної поліції  України,  які  повинні  створити на місці
відповідну поліцейську комісію.

Зазначив,  що  для  правоохоронних  органів  дане  питання  є  нагальним,
вирішення його можливе лише шляхом внесення  на розгляд дванадцятої  сесії
обласної ради. Проте при цьому буде порушено вимоги ч. 3 ст. 15 Закону України
“Про  доступ  до  публічної  інформації”  щодо  оприлюднення  рішень  органів
місцевого самоврядування, розроблених відповідними розпорядниками, не пізніш
як за  20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. 

Акцентував увагу на тому, що з огляду на зазначене, можливість включення
порушеного  питання  до  орієнтовного  переліку  питань,  що  пропонуються  до
розгляду  на  пленарному  засіданні  дванадцятої  сесії  Кіровоградської  обласної
ради, може бути розглянуто лише колегіально.

При цьому поінформував, що керівники зазначених структурних підрозділів
— Цюцюра А.І. і Духно В.М.  —  звернулися з проханням про надання їм дозволу
долучитися до участі  в засіданні президії  й поінформувати членів президії  про
причини, якими зумовлена невідкладність розгляду порушеного питання.

Запитав членів президії про наявність у них заперечень щодо надання слова
для виступу керівникам правоохоронних органів.

Заперечень на висловлено.
Чорноіваненко  О.А.  - надав  слово  для  виступу   начальнику  управління
патрульної  поліції  в  м.  Кропивницькому  Департаменту  патрульної  поліції
Національної поліції України Цюцюрі А.І.

Запропонував депутатам обласної ради ставити свої запитання.
Виступили:
Степура І.С. - із запитанням щодо причин, якими зумовлено обмеження в часі
щодо розгляду порушеного питання.
Цюцюра А.І. - з відповіддю в контексті поставленого запитання, зокрема щодо
можливих  негативних  наслідків  неприйняття  обласною  радою  відповідного
рішення  —  неможливість  укомплектування  у  2017  році  штату  управління
патрульної  поліції   кваліфікованими  працівниками,  що  істотно  впливатиме  на
виконання поставлених перед патрульною поліцією завдань. Зазначив про значний
некомплект штату працівників.
Степура І.С. - із запитанням щодо навантаження на представників громадськості
у складі поліцейської комісії.
Приходько О.В.  - з  відповіддю в  контексті  поставленого  запитання  (є  членом
поліцейської комісії Головного управління Національної поліції в Кіровоградській
області).
Чемерис  І.А.  -  із  запитанням  щодо  стану  кадрового  забезпечення  управління
патрульної поліції.
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Цюцюра  А.І.  - з  відповіддю  в  контексті  поставленого  запитання,  зокрема
акцентував увагу на показниках некомплекту штату — 15%.
Духно  В.М.  - з  інформацією  про  аналогічну  ситуацію  в  управлінні  захисту
економіки в Кіровоградській області — некомплект штату 32%,  з передбачених
86 посад укомплектовано 50, з них 30 посад — оперсклад, з яких 10 посад —
керівних. 
Чемерис І.А.,  Бевзенко М.В.  -  з  коментарем у  контексті  попередніх  виступів,
зокрема щодо складної ситуації з укомплектуванням штату цих правоохоронних
органів.
Гугленко Ю.О. - з пропозицією про необхідність включення питання про обрання
представників до складу зазначеної поліцейської комісії до орієнтовного переліку
питань, що пропонуються для розгляду на пленарному засіданні дванадцятої сесії
Кіровоградської обласної ради.
Чорноіваненко О.А.  -  з  пропозицією про необхідність  надання до 18 травня
2017 року депутатськими фракціями пропозицій щодо кандидатур представників
від громадськості до складу поліцейської комісії.
Степура І.С.  - акцентував увагу на необхідності формулювання у відповідному
проекті  рішення обгрунтування щодо невідкладності  розгляду  обласною радою
порушеного питання, з огляду на його важливе суспільне значення.
Чорноіваненко  О.А.  - поставив  на  голосування   пропозицію  про  включення
питання про обрання представників до складу зазначеної поліцейської комісії до
орієнтовного  переліку  питань,  що  пропонуються  для  розгляду  на  пленарному
засіданні дванадцятої сесії Кіровоградської обласної ради.
Результати голосування:
“За”                  - 11
“Проти”           - 00
“Утримались” - 00
Прийнято.
Чорноіваненко  О.А.   — з  пропозицією до  членів  президії  щодо  висловлення
запитань і зауважень стосовно орієнтовного переліку питань, що пропонуються до
розгляду на пленарному засіданні дванадцятої сесії обласної ради.
Чемерис І.А. - із запитанням щодо питання “Про затвердження списку присяжних
Устинівського районного суду Кіровоградської області.
Чорноіваненко О.А. - з відповіддю в контексті поставленого запитання.
Чорноіваненко О.А. - з інформацією щодо звернення Кіровоградської обласної
державної  адміністрації  про  доцільність  опрацювання  всіх  пропозицій,  у  тому
числі  тих,  що  надійшли  до  обласної  ради,  з  питань  внесення  змін  до
Перспективного плану формування територій громад Кіровоградської області, та
внесення їх на розгляд обласної ради єдиним документом після розгляду в липні
2017 року відповідною обласною робочою групою.
Гугленко Ю.А. - з роз'ясненням у контексті пропозиції, викладеної у зверненні
Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Степура І.С. - із запитанням у контексті наданого роз'яснення.
Чорноіваненко О.А. - з роз'ясненням у контексті поставленого запитання.
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Степура І.С. - з уточненням у контексті наданого роз'яснення.
Чорноіваненко О.А. -  з відповіддю в контексті поставлених запитань, зокрема
акцентував  увагу  на  тому,  що  з  даного  питання  визначатиметься  профільна
постійна комісія, як суб'єкт подання відповідних проектів рішень. 
Степура Р.С. - із запитанням у контексті наданої відповіді.
Чорноіваненко О.А. - з роз'ясненням у контексті поставленого запитання.
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 дванадцятої сесії обласної
ради”.
Результати голосування:
“За”                  - 11
“Проти”           - 00
“Утримались” - 00
Прийнято рішення № 11 (додається).

СЛУХАЛИ 2: Різне.
Чорноіваненко  О.А.  - з  нагадуванням  щодо  необхідності  надання  звітів  про
діяльність депутатських фракцій  і груп у Кіровоградській обласній раді.

Голова обласної ради О.Чорноіваненко


