
    ПРОТОКОЛ № 11
засідання президії Кіровоградської обласної ради 

від 23 червня 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

Орлов 
Леонід Михайлович

- голова  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

Чудний
Олександр Васильович

- голова  постійної  комісії  обласної  ради  з  питань 
власності

Бевзенко
Михайло Валентинович

- уповноважений  представник  депутатської  фракції 
Радикальної партії Олега Ляшка

Завалій 
Сергій Володимирович

- уповноважений  представник  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”

Музичук
Валерій Вікторович

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 і головні спеціалісти окремих 
структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради.

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

пленарному засіданні тринадцятої сесії обласної ради.
2. Про нагородження.

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
Не голосувало - 00
Прийнято.

СЛУХАЛИ 1: Про орієнтовний перелік питань, що пропонуються до розгляду 
на пленарному засіданні тринадцятої сесії обласної ради.
Чорноіваненко О.А. — з інформацією про причини, якими зумовлено скликання 
позачергової тринадцятої сесії обласної ради, та орієнтовний перелік питань, що 
пропонуються до  розгляду на пленарному засіданні тринадцятої сесії  обласної 
ради.
Чорноіваненко О.А. — з характеристикою питання ‟Про погодження клопотання 
Інгульської  шахти  ДП  ‟СхідГЗК”  щодо  отримання  гірничого  відводу  для 
продовження  розробки  Східної  рудної  зони  Центрального  родовища  уранових 
руд”.

 Поінформував про досягнуті домовленості та підписання Меморандуму про 
співпрацю  і  партнерство  між  державним  підприємством  ‟Східний  гірничо-
збагачувальний  комбінат”,  державним  концерном  ‟Ядерне  паливо”  та 
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Кіровоградською  обласною  радою  і  Кіровоградською  обласною  державною 
адміністрацією (далі — Меморандум).

Запропонував членам президії ставити свої запитання.
Виступили:
Чудний  О.В.  —  із  запитанням  щодо  стану  реалізації  на  сучасному  етапі 
регіонального проекту ‟Стоп  радон”, поінформував членів президії щодо мети 
його запровадження.
Чорноіваненко  О.А. —  з  відповіддю  на  поставлене  запитання,  зокрема  в 
контексті реалізації згаданого проекту як складової Комплексної програми захисту 
населення  Кіровоградської  області  від  впливу  іонізуючого  випромінювання  на 
2014-2018 роки.
Чудний О.В. — з пропозицією про доцільність заслуховування на наступній сесії 
інформації про стан виконання заходів Комплексної програми захисту населення 
Кіровоградської  області  від  впливу  іонізуючого  випромінювання  на  2014- 
2018 роки.
Чорноіваненко О.А. — з відповідним дорученням виконавчому апарату обласної 
ради — порушити перед Кіровоградською обласною державною адміністрацією 
клопотання  щодо надання інформації  про  стан  виконання  заходів  Комплексної 
програми  захисту  населення  Кіровоградської  області  від  впливу  іонізуючого 
випромінювання  на  2014-2018  роки,  для  розгляду  її  на  пленарному  засіданні 
чергової сесії обласної ради.
Кайдаш Ю.А. — з  повідомленням про готовність постійної комісії обласної ради 
з  питань  житлово-комунального  господарства,  будівництва  та  використання 
природних  ресурсів  до  розгляду  інформації  про  стан  виконання  заходів 
Комплексної  програми  захисту  населення  Кіровоградської  області  від  впливу 
іонізуючого випромінювання на 2014-2018 роки.
Погребнюк  А.А.   —  із  запитаннями  в  контексті  укладеного  Меморандуму, 
зокрема щодо контролю за його реалізацією.

З  пропозицією  про  необхідність  ознайомлення  членів  президії  з  текстом 
Меморандуму.
Чорноіваненко  О.А.  —  з  відповіддю  в  контексті  поставлених  запитань  і 
відповідним дорученням виконавчому апарату обласної ради.
Музичук В.В.  — із запитанням у контексті  укладеного Меморандуму,  зокрема 
щодо змісту додатка до Меморандуму
Чорноіваненко О.А. — з відповіддю в контексті поставленого запитання.
Кальченко  В.М.   —  з  висловленням  власної  позиції  щодо  необхідності 
підтримки даного питання, зокрема акцентував увагу на вирішальному значенні 
державної  програми  радіаційного  і  соціального  захисту  населення 
м. Кропивницького і Кіровоградської області.
Чорноіваненко О.А. — з коментарем у контексті висловленої позиції.
Чемерис  І.А.,  Чудний  О.В.,  Музичук  В.В.  —  із  запитанням  і  репліками  в 
контексті реалізації заходів із радіаційного і соціального захисту населення.
Чорноіваненко О.А. — з коментарем у контексті висловлених реплік.
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СЛУХАЛИ 2:  Про нагородження.
Чорноіваненко  О.А.  -  надав  слово  для  виступу  начальнику  відділу  кадрового 
забезпечення виконавчого апарату обласної ради Святовець С.І. для інформування 
членів президії щодо даного питання порядку денного.
Святовець  С.І.  -  зі  стислою  інформацією  щодо  Почесної  відзнаки 
Кіровоградської  області  ‟Честь  і  слава  Кіровоградщини”  та  клопотання 
Кіровоградської  районної  державної  адміністрації   нагородження  Почесною 
відзнакою  Кіровоградської  області  “Честь  і  слава  Кіровоградщини”  трудового 
колективу публічного акціонерного товариства “Кіровоградграніт”.
Орлов Л.М. - з інформацією про рекомендацію постійної комісії обласної ради з 
питань  регламенту,  депутатської  діяльності,  свободи  слова,  правової  та 
антикорупційної політики.
ВИРІШИЛИ:
Чорноіваненко  О.А.  -  поставив  на  голосування  пропозицію  про  прийняття 
рішення президії Кіровоградської обласної ради ‟Про нагородження”.
Результати голосування:
“За”                  - 14
“Проти”           - 00
“Утримались” - 00
‟Не голосували” — 01 (Кайдаш Ю.А.)
Прийнято рішення № 12 (додається).

Голова обласної ради О.Чорноіваненко


