
    ПРОТОКОЛ № 13
засідання президії Кіровоградської обласної ради 

від 08 листопада 2017 року                                                          м. Кропивницький

Присутні:
Члени президії обласної ради:

CC177477125S
Чорноіваненко
Олександр Анатолійович
 

- голова обласної ради

Гугленко
Юрій Олександрович
 

- перший заступник голови обласної ради

Степура
Ігор Станіславович
 

- заступник голови обласної ради

Приходько
Олександр Вікторович

- заступник голови постійної комісії обласної ради 
з  питань  регламенту,  депутатської  діяльності, 
свободи  слова,  правової  та  антикорупційної 
політики 

Чудний
Олександр Васильович 

- голова постійної комісії обласної ради з питань 
власності

Бевзенко
Михайло Валентинович

- 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”
 

Музичук 
Валерій Вікторович

- представник  депутатської  фракції  політичної 
партії “Наш край”

Погребнюк
Артем Анатолійович

- уповноважений  представник  депутатської 
фракції  політичної  партії  “Об'єднання 
“САМОПОМІЧ”
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Савченко 
Сергій Володимирович

- представник  депутатської  фракції  політичної 
партії “УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ 
— УКРОП”

Степура
Руслан Станіславович

- уповноважений представник депутатської фракції 
Всеукраїнського об'єднання “Свобода”
 

K     
Запрошені:

Шеремет
Сергій Вікторович

- директор департаменту фінансів Кіровоградської
обласної державної адміністрації

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 п'ятнадцятої сесії обласної ради.
2. Про проект програми розвитку місцевого самоврядування.
3. Про  матеріальну  допомогу  окремим  категоріям  громадян  на  лікування, 
вирішення соціально-побутових проблем тощо.
4. Різне.

СЛУХАЛИ:
Чорноіваненко О.А. -  зазначив, що кворум для проведення засідання президії є 
— з 18 членів президії є присутніми 12. 

Поставив  на  голосування  пропозицію  стосовно  затвердження  порядку 
денного засідання президії.
Результати голосування:
“За”                  - 12
“Проти”           - 00
“Утримались” - 00
Не голосувало - 00
Прийнято.

СЛУХАЛИ 1: Про орієнтовний перелік питань, що пропонуються до розгляду 
на пленарному засіданні п'ятнадцятої 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.
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З  пропозицією  до  членів  президії  про  висловлення  ними  запитань  і 
зауважень
Приходько О.В.  — із зауваженнями щодо питання № 18 ‟Про внесення змін до 
Реґламенту Кіровоградської обласної ради”, зокрема про доцільність перенесення 
розгляду  даного  питання,  з  огляду  на  необхідність  доопрацювання  процедури 
участі громадян у пленарних засіданнях.
Виступили в обговоренні:
Чорноіваненко  О.А.,  Погребнюк  А.А.,   Гугленко  Ю.О.,  Степура  Р.С., 
Музичук В.В., Чудний О.В.
Чорноіваненко О.А. — з пропозиціями:

 про виключення із запропонованого проекту рішення обласної ради    таких   
речень: 

‟Якщо  є  можливість  забезпечити  їх  місцями  у  сесійному  залі  ради,  їм 
повідомляється про участь у сесії.

У  разі  надходження  заяви  про  бажання  бути  присутнім  на  пленарному 
засіданні  до  його  початку,  рішення  про  її  задоволення  приймається  головою 
обласної ради з урахуванням розрахунку вільних місць у сесійному залі. У разі 
надходження такої заяви після початку пленарного засідання, про її задоволення 
приймається процедурне рішення.”.

про включення до запропонованого проекту рішення обласної ради таких 
речень:

‟Якщо  кількість  осіб,  які  бажають  бути  присутніми  на  пленарному 
засіданні,  перевищує  кількість  вільних  місць  у  сесійному  залі  —  такі  особи 
можуть спостерігати пряму відеотрансляцію пленарного засідання у залі засідань 
обласної  ради,  або  в  іншому  іншому  місці,  в  якому  організовано,  виходячи  з 
технічних  можливостей  обласної  ради,  пряму  відеотрансляцію  пленарного 
засідання.

У разі проведення на площі Героїв Майдану мирного зібрання з вимогами, 
що відносяться до компетенції обласної ради, його учасники можуть обрати до 
10 делегатів для безпосередньої участі на пленарному засіданні обласної ради.”.
Кальченко В.М.   — з  інформацією про  результати  зустрічі  з  представниками 
громадськості щодо узгодження позицій у частині внесення змін до Регламенту 
Кіровоградської обласної ради.
Погребнюк А.А.  — з пропозицією про доцільність надання слова для виступу 
представникам громадськості на початку пленарного засідання.
Гугленко Ю.О.  — із зауваженням у контексті внесеної пропозиції.
Степура  Р.С. — з  пропозицією  в  частині  розгляду  питання  №  13  ‟Про 
використання мисливських угідь” —  про  доцільність  озвучення  на  початку 
розгляду зазначеного питання позицій постійних комісій, які  мають зауваження 
щодо даного питання.

З  висловленням  зауважень  до  питання  №  14  ‟Про  безоплатну  передачу 
майна”, зокрема в частині правомірності передачі цілісного майнового комплексу 
Центру військово-патріотичного виховання Світловодської міської ради.
Чорноіваненко О.А.  — з роз'ясненням у контексті висловленого зауваження.
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Чудний О.В. — з обгрунтуванням у контексті висловленого зауваження.
Музичук  В.В.   —  із  зауваженнями щодо  реконструкції  адміністративного 
приміщення  Регіонального  сервісного  центру  МВС  України  в  Кіровоградській 
області, недостатньої кількості його структурних підрозділів.
Чорноіваненко О.А. — з роз'ясненням у контексті висловлених зауважень.
Погребнюк  А.А. — із  зауваженнями  щодо  відсутності  належних  умов  для 
громадян,  які  користуються  послугами  Регіонального  сервісного  центру 
МВС України  в  Кіровоградській  області  — його  територіального  підрозділу  в 
м.  Кропивницький  (необлаштованість  прилеглої  території,  відсутність  туалету, 
місць  для  очікування)  та  подібної  ситуації  зі  структурними  підрозділами 
управління Державної міграційної служби в Кіровоградській області. 
Чорноіваненко О.А.  — з роз'ясненням у контексті висловлених зауважень, про 
взяття порушеного питання на контроль. 
Музичук  В.В.   —  з  пропозицією  про  доцільність  заслуховування  на  сесії 
керівника  Регіонального  сервісного  центру  МВС  України  в  Кіровоградській 
області про використання коштів.
Чорноіваненко  О.А.  —  про  запрошення  на  сесію   керівника  Регіонального 
сервісного центру МВС України в Кіровоградській області.
Чудний  О.В.  - з  пропозицією  про  доцільність  опрацювання  питання  щодо 
можливості  здійснення  реєстрації   сільгосптехніки в  Регіональному сервісному 
центрі МВС України в Кіровоградській області.
Чорноіваненко О.А.  — про взяття порушеного питання на контроль. 
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 п'ятнадцятої сесії обласної 
ради”. 
Результати голосування:
“За”                  -  12
“Проти”           -  00
“Утримались” -  00
‟Не голосували” - 00
Прийнято рішення № 15 (додається).

СЛУХАЛИ 2:   Про проект Програми розвитку місцевого самоврядування.
Чорноіваненко О.А. — з інформацією про проект Програми розвитку місцевого 
самоврядування  у  Кіровоградській  області,  мету  її  створення,  досвід  реалізації 
програми  розвитку  місцевого  самоврядування  в  Кіровоградській  області  на 
2011-2015 роки.
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Виступили в обговоренні:
Степура  І.С.  —  із  запитанням  про  мету  програми  розвитку  місцевого 
самоврядування   в  Кіровоградській  області  на  2011-2015  роки  та  досягнуті 
результати її реалізації.
Чорноіваненко  О.А.   —  з  відповіддю  в  контексті  поставленого  запитання  і 
зверненням  до  керівників  депутатських  фракцій  про  надання  до  22  листопада 
2017 року пропозицій відносно кандидатур до складу робочої групи з підготовки 
проекту Програми  розвитку місцевого самоврядування у Кіровоградській області.
ВИРІШИЛИ:
Чорноіваненко  О.А.  — поставив  на  голосування  пропозицію  про  прийняття 
рішення президії Кіровоградської обласної ради  ‟Про проект програми розвитку 
місцевого самоврядування”.
“За”                  -  10
“Проти”           -  00
“Утримались” -  02
‟Не голосували”  -  00
Прийнято рішення № 16 (додається)

СЛУХАЛИ 3:  Про матеріальну допомогу окремим категоріям громадян на 
лікування, вирішення соціально-побутових проблем тощо.
Чорноіваненко  О.А.  —  зі  стислим  аналізом  стану  використання  коштів 
відповідно до Положення щодо порядку надання матеріальної допомоги окремим 
категоріям громадян на лікування, вирішення соціально-побутових проблем тощо; 
про  моніторинг  орієнтовних  видатків  для  надання  матеріальної  допомоги 
депутатами в обласних бюджетах на 2018 рік.

Із зверненням до керівників депутатських фракцій про необхідність подання 
до 15 листопада  2017 року  пропозицій щодо орієнтовних обсягів  видатків  для 
надання  матеріальної  допомоги  окремим  категоріям  громадян  на  лікування, 
вирішення соціально-побутових проблем в обласному бюджеті на 2018 рік.
ВИРІШИЛИ 3:
Чорноіваненко  О.А. —  поставив  на  голосування  пропозицію  про  прийняття 
рішення  президії  Кіровоградської  обласної  ради   ‟Про  матеріальну  допомогу 
окремим  категоріям  громадян  на  лікування,  вирішення  соціально-побутових 
проблем тощо”.
“За”                  -  10
“Проти”           -  00
“Утримались” -  02
‟Не голосували”  -  00
Прийнято рішення № 17 (додається).

СЛУХАЛИ 4: Різне.
Чорноіваненко  О.А.  — з  пропозицією  до  членів  президії  про  висловлення 
інформації в даному питанні порядку денного.



6

Степура  Р.С.  - із  запитанням  у  частині  запропонованих  змін  до  обласного 
бюджету,  зокрема про незрозумілу йому ситуацію щодо видатків на придбання 
медичного обладнання для дитячої міської лікарні.
Чорноіваненко О.А. — з роз'ясненням у частині поставленого запитання.

Голова обласної ради О.Чорноіваненко
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Протокол підготувала:
Головний спеціаліст загального відділу
виконавчого апарату обласної ради І.Лучиніна

Начальник загального
відділу виконавчого апарату
обласної ради О.Погрібна


