
    ПРОТОКОЛ № 14
засідання президії Кіровоградської обласної ради 

від 20 грудня 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

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
 

Приходько
Олександр 
Вікторович

- заступник  голови  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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Чудний
Олександр 
Васильович 

- голова  постійної  комісії  обласної  ради  з  питань 
власності
 

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”
 

Погребнюк
Артем Анатолійович

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

Степура
Руслан Станіславович

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

Хільченко
Сергій Васильович

- уповноважений  представник  депутатської  фракції 
політичної партії “Наш край”

K     
Запрошені:

Коваленко 
Сергій Петрович

- перший заступник голови  Кіровоградської
обласної державної адміністрації

Шеремет
Сергій Вікторович

- директор департаменту фінансів Кіровоградської
обласної державної адміністрації

Тимофієва 
Наталія Григорівна

- керуючий справами 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 шістнадцятої сесії обласної ради.
2. Про  матеріальну  допомогу  окремим  категоріям  громадян  на  лікування, 
вирішення соціально-побутових проблем тощо.
3. Різне.
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СЛУХАЛИ:
Чорноіваненко О.А. -  зазначив, що кворум для проведення засідання президії є 
— з 18 членів президії є присутніми 11 (на час відкриття засідання). 

Чорноіваненко  О.А.  - поінформував  про  кількахвилинну  затримку  депутатів 
обласної ради Мороз Л.М., Чемерис І.А., Приходька О.В., Погребнюка А.А. через 
поважну  причину  —  звітування  депутатської  фракції  політичної  партії 
“Об'єднання “САМОПОМІЧ” перед виборцями.

Поставив на голосування пропозицію про відкриття засідання президії.
Результати  голосування: “За”  -  11,  “Проти”  -  00,  “Утримались”  -  00,  ‟Не 
голосувало” - 00.
Чорноіваненко О.А. - оголосив про проект порядку денного засідання президії та 
поставив на голосування пропозицію щодо його затвердження.
Результати  голосування: “За”  -  11,  “Проти”  -  00,  “Утримались”  -  00,  ‟Не 
голосувало” - 00.
Чорноіваненко О.А.  - запропонував членам президії  вносити пропозиції  щодо 
змін і доповнень до порядку денного засідання президії Кіровоградської обласної 
ради.
Кальченко  В.М.  -  із  зауваженнями  щодо  передбачених  Кіровоградською 
обласною державною адміністрацією в проекті  обласного бюджету на 2018 рік 
обсягів видатків для надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян 
на лікування, вирішення соціально-побутових проблем тощо на рівні 2017 року, 
усупереч  пропозиціям  депутатських  фракцій  —  установити  ліміт  50  тис.  грн 
кожному депутату і по 100 тис. грн голові обласної ради і голові Кіровоградської 
обласної державної адміністрації.

Вніс  пропозицію про  доцільність  розгляду   питання  ‟Про  матеріальну 
допомогу окремим категоріям громадян на лікування, вирішення соціально-
побутових проблем тощо” на даному засіданні президії Кіровоградської обласної 
ради.
Чорноіваненко  О.А.  - з  відповіддю  в  контексті  висловлених  зауважень  і 
пропозиції.
Коваленко С.П.  -  з  роз'ясненням  у  контексті  висловлених зауважень,  зокрема 
зазначив, що в проекті обласного бюджету на 2018 рік обсяг видатків визначено на 
рівні 2017 року, оскільки порушене питання недоопрацьовано Кіровоградською 
обласною державною адміністрацією. Збільшення обсягів видатків  для надання 
матеріальної  допомоги  окремим  категоріям  громадян  на  лікування,  вирішення 
соціально-побутових  проблем  тощо  планується  розглянути  на  наступному 
пленарному засіданні обласної ради. 
Чорноіваненко О.А.  -  поставив на  голосування пропозицію депутата  обласної 
ради  Кальченка  В.М.  про  доповнення  порядку  денного  засідання  президії 
питанням ‟Про матеріальну допомогу окремим категоріям громадян на лікування, 
вирішення соціально-побутових проблем тощо”.

Результати голосування: “За” -  13,  “Проти” -  00,  “Утримались” -  00,  ‟Не 
голосувало” - 00.
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СЛУХАЛИ 1: Про орієнтовний перелік питань, що пропонуються до розгляду 
на пленарному засіданні шістнадцятої сесії обласної ради.
Чорноіваненко О.А. — з інформацією стосовно орієнтовного переліку питань, 
що  пропонуються  до  розгляду  на  пленарному  засіданні  шістнадцятої  сесії 
обласної ради (далі — орієнтовний перелік), зокрема про відсутність зауважень 
постійних комісій обласної ради щодо питань порядку денного.

З  пропозицією  до  членів  президії  про  висловлення  ними  запитань  і 
зауважень
Степура  Р.С.  —  із  зауваженнями  щодо  включення  до  орієнтовного  переліку 
питання  №  18  ‟Про  використання  мисливських  угідь”,  без  повторного  його 
обговорення в постійних комісіях  обласної  ради.  Поставив запитання стосовно 
того, чи не суперечать такі дії Регламенту Кіровоградської обласної ради, нормам 
Закону України ‟Про місцеве самоврядування в Україні”.
Чорноіваненко О.А. - з відповіддю в контексті висловлених зауважень, зокрема 
звернув  увагу  на  те,  що  норми  Регламенту  Кіровоградської  обласної  ради 
дотримано,  суб'єктом  подання  дане  питання  відкликано  не  було,  його 
оприлюднено на сайті обласної ради, голови постійних комісій мали можливість 
внести дане питання на розгляд постійної комісії, питання вноситься на розгляд 
депутатів обласної ради, які й будуть визначатися щодо подальшого обговорення.
Степура Р.С. - з уточненням щодо висловлених ним зауважень.
Чорноіваненко О.А. - з роз'ясненням у контексті висловлених зауважень.
Чудний О.В., Завалій С.В. - з доповненням у контексті наданого роз'яснення. 
Чемерис І.А. - із запитанням про причини, які зумовили рекомендацію постійної 
комісії  обласної  ради  з  питань  бюджету,  фінансово-економічної  політики  та 
інвестицій  у  частині  внесення  змін  до  обласного  бюджету  на  2017  рік  — 
зменшення  видатків  по  об'єкту  ‟Капітальний  ремонт  систем  опалення  та 
водопровідно-каналізаційних  мереж  корпусів  №  4,  №  5,  №  6  Кіровоградської 
обласної лікарні за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький (з 
виготовленням проектної документації).
Коваленко С.П. - з  роз'ясненням у контексті  поставленого запитання,  зокрема 
звернув  увагу  на  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України   від  01  грудня 
2017 року № 860 і  від 06 грудня 2017 року № 861.
Чорноіваненко О.А. - з доповненням у контексті наданого роз'яснення.
Степура І.С. - із зауваженнями, зокрема запропонував перевірити чи відповідає 
Регламенту Кіровоградської обласної ради норма — ті проекти рішень, які не були 
підтримані  профільною  постійною  комісією,  не  включаються  до  загального 
порядку денного, а вносяться і голосуються окремо під час  пленарного засідання 
про включення  їх до порядку денного.
Голова обласної ради — з відповіддю та роз'ясненнями в контексті висловлених 
зауважень.
Степура І.С. - із зауваженнями, зокрема зазначив —  якщо рішення не підтримано 
постійною  комісією,  значить  його  не  прийнято.  Це  визначено  в  Регламенті 
Кіровоградської  обласної  ради  —  якщо  проект  рішення  не  був  підтриманий 
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постійною комісією, цей проект рішення вноситься окремо до порядку денного й 
окремо голосується.
Чорноіваненко  О.А.  - доручив  керуючому  справами  виконавчого  апарату 
обласної  ради  зачитати  відповідну  норму  Регламенту  Кіровоградської  обласної 
ради для роз'яснення.
Тимофієва Н.Г. - зачитала пункт 3.8.4 Регламенту Кіровоградської обласної ради: 
‟Внесений  на  розгляд  ради  перелік  питань,  стосовно  яких  не  висловлено 
застережень, голосується за включення до порядку денного списком. Питання, до 
яких надійшли заперечення від депутатів, постійних комісій, Президії ради, після 
обговорення вносяться для голосування за включення до порядку денного кожне 
окремо.”.
Виступили в обговоренні:
Чорноіваненко  О.А.,  Степура  Р.С.,  Приходько  О.В.,  Гугленко  Ю.О., 
Степура І.С., Чудний О.В. - з роз'ясненнями та зауваженнями.
Степура І.С. -  із зауваженнями, зокрема зазначив на нерозуміння ним того, яка 
норма  Регламенту  Кіровоградської  обласної  ради  регулює термін ‟Проти”,  про 
відсутність у Регламенті Кіровоградської обласної ради юридичного визначення 
голосування ‟Проти”.
Виступили в обговоренні:
Чудний О.В.,  Гугленко Ю.О., Чорноіваненко О.А. - з роз'ясненнями в контексті 
висловлених зауважень.
Степура І.С. - із зауваженнями, зокрема звернув увагу на відсутність  юридичного 
визначення роботи будь-якої постійної комісії — у частині того, що рішення може 
бути прийнято або не прийнято.
Виступили в обговоренні:
Чудний  О.В.,   Гугленко  Ю.О.,  Чорноіваненко  О.А.  - з  роз'ясненнями  в 
контексті висловлених зауважень.
Степура І.С. - із зауваженнями в контексті наданих роз'яснень.
Чорноіваненко О.А. - з роз'ясненнями в контексті висловлених зауважень.
Виступили в обговоренні:
Чудний О.В.,  Чемерис І.А., Приходько О.В., Степура Р.С. - з роз'ясненнями та 
зауваженнями. 
Чорноіваненко  О.А.  - запропонував  визначитися  щодо  питання  ‟Про 
використання  мисливських  угідь”  відповідно  до  Регламенту  Кіровоградської 
обласної ради.
Тимофієва  Н.Г.  - зачитала  норму,  викладену  в  пункті  3.8.4  Регламенту 
Кіровоградської  обласної  ради:  ‟Внесений  на  розгляд  ради  перелік  питань, 
стосовно яких не висловлено застережень, голосується за включення до порядку 
денного  списком.  Питання,  до  яких  надійшли  заперечення  від  депутатів, 
постійних комісій, Президії ради, після обговорення вносяться для голосування за 
включення до порядку денного кожне окремо.”.
Чорноіваненко  О.А.  - поставив  на  голосування  пропозицію  про  включення 
питання ‟Про використання мисливських угідь” до загального переліку питань.
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Результати  голосування:  “За”  -  08,  “Проти”  -  00,  “Утримались”  -  00,  ‟Не 
голосувало” - 06.
Степура І.С. - з  коментарем, зокрема зазначив стосовно того,  що в Регламенті 
Кіровоградської обласної ради зазначено — якщо є зауваження з боку депутатів, 
якщо,  наприклад   депутат  обласної  ради  до  сесії  подасть  свої  зауваження  — 
значить воно буде розглядатися окремо. 
Чорноіваненко О.А. - з роз'ясненням у контексті висловленого коментаря.
Степура  І.С.  - із  зауваженнями,  зокрема  стосовно  того,  що  відповідно  до 
Регламенту  Кіровоградської  обласної  ради  —  ті  проекти  рішень,  які  не  були 
підтримані  постійною  комісією,   на  початку  пленарного  засідання  про  їх 
включення до порядку денного голосуються окремо. 
Виступили в обговоренні:
Чорноіваненко  О.А.,  Гугленко  Ю.О.,  Чудний  О.В.  - з  відповідними 
роз'ясненнями в контексті висловлених зауважень. 
Степура Р.С. - із зауваженнями в контексті наданих роз'яснень.
Чорноіваненко О.А.  - з  реплікою в  контексті  висловлених зауважень,  зокрема 
зазначив, що питання ‟Про використання мисливських угідь” внесено на розгляд 
обласної ради, де відбуватиметься публічне його обговорення та голосування.
Погребнюк  А.А.  - з  реплікою,  зокрема  зазначив,  що  питання  повторно 
профільною постійною комісією обласної  ради не розглядалося,  тому доцільно 
запросити на пленарне засідання представників відповідних підприємств.
Чорноіваненко О.А.  - запевнив,  що  на  пленарне  засідання  шістнадцятої  сесії 
обласної ради буде запрошено представників усіх задіяних у цьому підприємств.
Степура Р.С. - з низкою критичних зауважень.
Чорноіваненко О.А. - з реплікою в контексті висловлених зауважень.
Приходько О.В. - з реплікою в контексті висловлених зауважень.
Гугленко Ю.О. - з роз'ясненнями в контексті висловлених зауважень.
Чорноіваненко  О.А.  -  з  роз'ясненнями  в  контексті  висловлених  зауважень, 
зокрема  зазначив,  що  питання  ‟Про використання  мисливських  угідь”  буде 
розміщено в першому переліку.

СЛУХАЛИ 2:  ‟Про матеріальну допомогу окремим категоріям громадян на 
лікування, вирішення соціально-побутових проблем тощо”.
Чорноіваненко О.А. - з інформацією про вивчення досвіду інших обласних ради 
щодо обсягу видатків на матеріальну допомогу окремим категоріям громадян на 
лікування, вирішення соціально-побутових проблем тощо.
Кальченко  В.М.  -  з  інформацією  про  пропозиції,  надані  депутатськими 
фракціями щодо необхідного обсягу видатків для  матеріальної допомоги окремим 
категоріям громадян на лікування, вирішення соціально-побутових проблем тощо. 
Зазначені  пропозиції  надіслано  до  Кіровоградської  обласної  державної 
адміністрації, якою, у свою чергу, передбачено в проекті обласного бюджету на 
2018 рік  видатки на зазначені цілі в розмірі 1280,0 тис. грн, тобто в обсягах на 
рівні 2017 року.
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Наголосив на необхідності надання Кіровоградською обласною державною 
адміністрацією відповідного коментаря.
Коваленко  С.П.  - з  коментарем  у  контексті  висловлених  зауважень,  зокрема 
зазначив,  що  фінансовий  ресурс  на  матеріальну  допомогу  окремим категоріям 
громадян  на  лікування,  вирішення  соціально-побутових  проблем  тощо  буде 
обов'язково збільшено вже на наступній сесії обласної ради. Сума 1280,0 тис. грн є 
початковою, оскільки дане питання потребує доопрацювання, зокрема в частині 
передбачення відповідного ліміту голові обласної ради і голові Кіровоградської 
обласної державної адміністрації. 
Виступили в обговоренні:
Приходько О.В., Хільченко С.В. - із зауваженнями.
Шеремет С.В. - з роз'ясненням у контексті висловлених зауважень.
Кальченко  В.М.  - поінформував,  що   пропозиції   стосовно  обсягів  видатків 
різнилися,  але,  зважаючи  на  велику  кількість  звернень  громадян,  позиція 
депутатської  фракції  політичної  партії  “Всеукраїнське  об'єднання 
“Батьківщина”— 50  тис. грн кожному депутату обласної ради і по 100 тис. грн 
голові обласної ради і голові Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Завалій С.В.  -  поінформував про позицію депутатської  фракції  -  50   тис.  грн 
кожному депутату обласної ради і по 100 тис. грн голові обласної ради і голові 
Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Чорноіваненко  О.А.  - поставив  на  голосування  пропозицію щодо  визначення 
обсягів видатків у сумі 50 тис.  грн кожному депутату і  по 100 тис.  грн голові 
обласної  ради  і  голові  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації,  та 
необхідність доопрацювання даного питання й внесення його на розгляд депутатів 
на наступній сесії обласної ради.
Результати  голосування:  “За”  -  12,  “Проти”  -  00,  “Утримались”  -  02,  ‟Не 
голосувало” - 00.

СЛУХАЛИ 3: Різне.
Чорноіваненко  О.А.  — про  відсутність  питань,  що  потребують  розгляду  в 
‟Різному”.

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
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Пусть  будет  ДОБРЫМ-  Новый  год,  как  мамин  голос…  Пусть  будет 
СЫТНЫМ- Новый год,  как  хлебный колос… Пусть  будет  ЧИСТЫМ 
Новый год, как песня скрипки… Пусть будет НЕЖНЫМ- Новый год, 
как  свет  улыбки…  Пусть  будет  СЛАДКИМ-  Новый  год-  на мёд 
похожим!!.  Пусть  будет  СЧАСТЛИВ-  Новый  год.  И МЫ  С НИМ… 
ТОЖЕ!!!
 
Ёлочно — чудесного,
сюрпризно — интересного,
подарочно — красивого, 
радостно — счастливого, 
крепко — обнимательного…
Года замечательного!
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