
    ПРОТОКОЛ № 12
засідання президії Кіровоградської обласної ради 

від 18 серпня 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;  уповноважений  представник
депутатської фракції політичної партії “УКРАЇНСЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ — УКРОП”

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 

Фесюк
Павло Дмитрович

- голова  постійної  комісії  обласної  ради  з  питань
бюджету,  фінансово-економічної  політики  та
інвестицій

Чемерис
Ірина Анатоліївна

- голова  постійної  комісії  обласної  ради  з  питань
охорони здоров'я та соціальної політики
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Тімуш
Роман Сергійович

- представник  депутатської  фракції  Радикальної  партії
Олега Ляшка
 

Завалій
Сергій
Володимирович

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

Давиденко
Людмила Вадимівна
 

- уповноважений  представник  депутатської  фракції
політичної партії “Опозиційний блок”

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”
 

Музичук
Валерій Вікторович

- заступник  уповноваженого  представника  депутатської
фракції політичної партії “Наш край”

Запрошені:
Тимофієва 
Наталія Григорівна

- керуючий справами виконавчого апарату 
Кіровоградської обласної ради

Святовець
Світлана Іванівна

- начальник відділу кадрового забезпечення виконавчого 
апарату 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 чотирнадцятої сесії обласної ради.
2. Про нагородження до Дня незалежності України.
3. Різне.

СЛУХАЛИ:
Чорноіваненко О.А. -  зазначив, що кворум для проведення засідання президії є
— з 18 членів президії є присутніми 16. 

Поставив  на  голосування  пропозицію  стосовно  затвердження  порядку
денного засідання президії.
Результати голосування:
“За”                  - 16
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“Проти”           - 00
“Утримались” - 00
Не голосувало - 00
Прийнято.

СЛУХАЛИ 1: Про орієнтовний перелік питань, що пропонуються до розгляду
на пленарному засіданні чотирнадцятої сесії обласної ради.
Чорноіваненко О.А. — з інформацією стосовно орієнтовного переліку питань,
що пропонуються до розгляду на пленарному засіданні, зокрема про відсутність
зауважень постійних комісій обласної ради щодо питань порядку денного.

З пропозицією до членів президії про висловлення ними наявних запитань і
зауважень.
Виступили:
Степура Р.С  — із запитанням щодо розгляду постійними комісіями питань про
зміни  і  доповнення  до  Комплексної  програми  профілактики  злочинності  в
Кіровоградській області на 2016-2020 роки, про затвердження програми протидії
тероризму у Кіровоградській області на 2017 рік.
Орлов Л.М. - з відповіддю в контексті поставленого запитання та інформацією
про рішення, прийняте постійною комісією обласної ради з  питань регламенту,
депутатської діяльності, свободи слова, правової та антикорупційної політики, та з
відповідними роз'ясненнями щодо зазначених питань.
Степура  Р.С. —  із  зауваженнями  про  порушення  норм  Регламенту
Кіровоградської  обласної  ради  щодо  порядку  затвердження  обласних  програм,
зокрема пункту 3.10.1 — у  разі, коли проект програми надходить для розгляду і
затвердження  після  першого  квітня  року,  на  який  вже  затверджено  обласний
бюджет, фінансування програми передбачається в рішенні про обласний бюджет,
починаючи з наступного фінансового року.
Орлов Л.М. - з обгрунтуванням у  контексті висловленого зауваження.
Степура  Р.С.  - з  акцентуванням  уваги  на  порушенні  норм  Регламенту
Кіровоградської обласної ради в частині порядку затвердження обласних програм,
і, зокрема, щодо недотримання пункту 1.5 —  у разі, коли виступаючий не володіє
державною мовою,  він  має  право  проголошувати  промову  іншою мовою.  При
цьому переклад організовується виступаючим, а у випадку, коли він запрошений
на  пленарне  засідання  виконавчим  апаратом  ради  –  організація  перекладу
покладається на виконавчий апарат ради. 
Орлов Л.М. - з коментарем у контексті висловлених зауважень.
Чорноіваненко О.А. - з обгрунтуванням у контексті висловлених зауважень. 
Музичук В.В. - з коментарем у контексті висловлених зауважень.
Степура І.С. -  із зауваженнями про обов'язковість дотримання норм Регламенту
Кіровоградської обласної ради в контексті мовного питання.
Чорноіваненко О.А. -   з внесенням протокольного доручення: 

виконавчому  апарату  обласної  ради  організувати  підготовку  листа
керівникам депутатських фракцій і головам постійних комісій обласної ради щодо
забезпечення  дотримання  депутатами  обласної  ради  норм  Регламенту
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Кіровоградської обласної ради, а також щодо акцентування уваги доповідачів із
питань порядку денного засідань постійних комісій на необхідності дотримання
вимог пункту 1.5 Регламенту Кіровоградської обласної ради.
Музичук В.В. — з реплікою щодо доцільності підтримання депутатами обласної
ради рішень, прийнятих постійною комісією  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 орієнтовний перелік питань,
що  пропонуються  до  розгляду  на  пленарному  засіданні  чотирнадцятої  сесії
обласної ради”. 
Результати голосування:
“За”                  -  16
“Проти”           -  00
“Утримались” -  00
‟Не голосували” - 00
Прийнято рішення № 13 (додається).

СЛУХАЛИ 2:  Про нагородження до Дня незалежності України.
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  Відзнаки
Кіровоградської області “За заслуги”.

Про погодження  постійною комісією  обласної  ради з питань регламенту,
депутатської  діяльності,  свободи  слова,  правової  та  антикорупційної  політики
кандидатів  для  представлення  до  нагородження  Почесною  відзнакою
Кіровоградської  області  “Честь  і  слава  Кіровоградщини” —  двох  колективів  і
трьох фізичних осіб: 

трудовий  колектив  публічного  акціонерного  товариства  “Кіровоградське
рудоуправління”;

трудовий  колектив  товариства  з  обмеженою  відповідальністю
ВКФ “ВЕЛТА”;

КРАМАРА  Василя Лаврентійовича,  директора  АФ ТОВ “Авангард ЛТД”; 
ОМЕЛЬЯНЕНКА  Сергія  Борисовича, голови  фермерського  господарства

“Омельяненко”;
ЗІНОВ'ЄВА  Євгена  Вікторовича,  спортсмена-інструктора  Укрцентру

“Інваспорт”, члена збірної команди України з футболу серед спортсменів-інвалідів
з ураженням опорно-рухового апарату. 
Орлов  Л.М.  - з  інформацією  щодо  рішення,  прийнятого  постійною  комісією
обласної  ради   з  питань  регламенту,   депутатської  діяльності,  свободи  слова,
правової та антикорупційної політики.
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ВИРІШИЛИ:
Чорноіваненко  О.А.  -  поставив  на  голосування  пропозицію  про  погодження
кандидатів  до  нагородження  відповідно  до  проекту  рішення  президії
Кіровоградської обласної ради “Про нагородження до Дня незалежності України”. 
Результати голосування:
“За”                  -  16
“Проти”           -  00
“Утримались” -  00
‟Не голосували”  -  00
Святовець С.І. -   з інформацією про погодження  постійною комісією  обласної
ради з  питань регламенту,  депутатської діяльності,  свободи слова,  правової  та
антикорупційної  політики  кандидатур  для  представлення  до  нагородження
Відзнакою Кіровоградської області “За заслуги” ІІ ступеня:

ФЛОРІ  Андрія  Володимировича  -  голови  фермерського  господарства
“Флоря”, Маловисківський район;

КУЧЕРА Ярослава Олександровича - військового комісара Кіровоградського
обласного військового комісаріату, полковника;

ЧУРПІЯ  Костянтина  Леонідовича -  головного  лікаря  Маловисківської
центральної районної лікарні.
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  погодження
кандидатів  до  нагородження  відповідно  до  проекту  рішення  президії
Кіровоградської обласної ради “Про нагородження до Дня незалежності України”.
Результати голосування:
“За”                 - 16
“Проти”           - 00
“Утримались” - 00
‟Не голосували” — 00 
Прийнято рішення № 14 (додається).

СЛУХАЛИ 3: Різне.
Чорноіваненко  О.А.  -  з  пропозицією  до  членів  президії  про  висловлення
інформації в даному питанні порядку денного.

Пропозицій не висловлено.
Чорноіваненко  О.А.  -  надав  слово  керуючому  справами  виконавчого  апарату
обласної ради Тимофієвій Н.Г. 
Тимофієва  Н.Г.  - з  інформацією  до  керівників  депутатських  фракцій  про
надходження  на  адресу  обласної  ради  заяви  тяжкохворої  на  хронічне
аутоімунне захворювання  громадянки Гершкул Маргарити Василівни, 1985 року
народження, мешканки м. Кропивницького (перебуває у відпустці по догляду за
дитиною), про надання їй відповідно до рішення Кіровоградської обласної ради
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від  26  серпня  2016  року  №  136  «Про  Положення  щодо  порядку  надання
матеріальної допомоги громадянам на лікування, вирішення соціально-побутових
проблем  тощо»   матеріальної  допомоги  на  проходження  довготривалої  і
високовартісної підтримуючої терапії медичним препаратом “Ребіф”.
Чорноіваненко О.А. - з коментарем у контексті наданої інформації.
Виступили:
Давиденко   Л.В. -  з  пропозицією про  доцільність  порушення  головою
Кіровоградської  обласної  ради  перед  Кіровоградською  обласною  державною
адміністрацією клопотання про розгляд можливості виділення під час корегування
обласного  бюджету  на  2017  рік  матеріальної  допомоги  гр.  Гершкул  М.В.  на
придбання відповідного медичного препарату.

Голова обласної ради О.Чорноіваненко


