
    ПРОТОКОЛ № 15
засідання президії Кіровоградської обласної ради 

від 28 лютого 2018 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

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
 

Чудний
Олександр Васильович 

- голова  постійної  комісії  обласної  ради  з  питань
власності
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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”
 

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

- представник депутатської фракції політичної партії
“Наш край”

CC177477125SK   
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 вісімнадцятої сесії обласної ради.
2. Різне.
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СЛУХАЛИ:
Чорноіваненко О.А. -  зазначив, що кворум для проведення засідання президії є
— з 18 членів президії є присутніми 15. 
Чорноіваненко  О.А.  - поставив  на  голосування  пропозицію  про  відкриття
засідання президії.
Результати  голосування: “За”  -  15,  “Проти”  -  00,  “Утримались”  -  00,  ‟Не
голосувало” - 00.
Чорноіваненко О.А.  - оголосив проект порядку  денного засідання  президії  та
поставив на голосування пропозицію щодо його затвердження.
Результати  голосування: “За”  -  15,  “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.

        (Зауважень і пропозицій не висловлено)

Чорноіваненко О.А.  - поставив  на  голосування  пропозицію про  встановлення
регламенту засідання президії — до 1 год.
Результати  голосування: “За”  -  15,  “Проти”  -  00,  “Утримались”  -  00,  ‟Не
голосувало” - 00.

СЛУХАЛИ 1: Про орієнтовний перелік питань, що пропонуються до розгляду
на пленарному засіданні вісімнадцятої сесії обласної ради.
Чорноіваненко О.А. — з інформацією стосовно орієнтовного переліку питань,
що  пропонуються  до  розгляду  на  пленарному  засіданні  вісімнадцятої  сесії
обласної ради (далі — орієнтовний перелік), зокрема про відсутність пропозицій
постійних комісій щодо зняття питань із розгляду обласної ради.

З  пропозицією  до  членів  президії  про  висловлення  ними  запитань  і
зауважень до орієнтовного переліку питань.
Приходько  О.В.  - з  критичними  зауваженнями  в  контексті  взаємодії  з
правоохоронними  органами  в  питаннях   щодо  забезпечення  захисту  прав і
свобод громадян, про бездіяльність правоохоронних органів.
Чорноіваненко О.А. - з відповіддю в контексті висловлених зауважень.
Мірошниченко  О.С.  -  із  запитанням  у  частині  рекомендацій,  внесених
постійною  комісією  обласної  ради  з  питань  бюджету,   фінансово-економічної
політики та інвестицій,   про зменшення  видатків  по головним розпорядникам
коштів обласного бюджету.
Чорноіваненко О.А. - з роз'ясненням у контексті поставленого запитання.
Шеремет С.В. - з доповненням наданого роз'яснення.
Музичук  В.В.,  Погребнюк  А.А.  -  із  запитаннями  в  частині  рекомендацій,
внесених  постійною  комісією  обласної  ради  з  питань  бюджету,   фінансово-
економічної політики та інвестицій,  про зменшення  видатків,  передбачених на
капітальний  ремонт  бейсбольного  стадіону  обласної  спеціалізованої  дитячо-
юнацької спортивної школи олімпійського резерву-2. 
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Чорноіваненко О.А. - з роз'ясненням у контексті поставленого запитання.
Коваленко С.П. - з роз'ясненням у контексті поставленого запитання.
Чемерис  І.А.  - із  запитанням   у частині  рекомендацій,  внесених  постійною
комісією обласної  ради  з  питань  бюджету,   фінансово-економічної  політики та
інвестицій,  про  збільшення   видатків  по  головному  розпоряднику  коштів  —
департаменту охорони здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Чорноіваненко О.А. - з роз'ясненням у контексті поставленого запитання.
Коваленко С.П. - з роз'ясненням у контексті поставленого запитання.
Шеремет С.В. - з доповненням наданого роз'яснення.
Коваленко С.П.  -  з  коментарем щодо внесених постійною комісією  обласної
ради  з  питань  бюджету,   фінансово-економічної  політики  та  інвестицій
рекомендацій про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік і готовності
Кіровоградської обласної державної адміністрації до їх врахування.
ВИРІШИЛИ 1:
Чорноіваненко О.А.  - поставив  на  голосування пропозицію про затвердження
орієнтовного  переліку  питань,  що  пропонуються  до  розгляду  на  вісімнадцятій
сесії обласної ради сьомого скликання (рішення президії додається).

Результати  голосування: “За”  -  15,  “Проти”  -  00,  “Утримались”  -  00,  ‟Не
голосувало” - 00.

СЛУХАЛИ 2:  Різне.
Приходько  О.В.   -  з  інформацією  щодо  пропозиції  учнів  Кіровоградського
музичного  училища  про  виступ  перед  початком  пленарного  засідання
вісімнадцятої сесії обласної ради.
Чорноіваненко О.А. - поставив на голосування пропозицію щодо виступу учнів
Кіровоградського  музичного  училища  перед  початком  пленарного  засідання
вісімнадцятої сесії обласної ради.
Результати  голосування: “За”  -  15,  “Проти”  -  00,  “Утримались”  -  00,  ‟Не
голосувало” - 00.
Коваленко  С.П.  - з  інформацією  щодо  окремих  проблемних  питань,  які
порушувалися  депутатами  обласної  ради,  і  заходи,  що  будуть  вжиті
Кіровоградською обласною державною адміністрацією для їх вирішення.
Музичук В.В. - з пропозицією щодо можливості порушення депутатами обласної
ради перед регіональною робочою групою Громадської ради при МВС України в
Кіровоградській  області  питань,  пов'язаних  із  бездіяльністю  правоохоронних
органів.
Приходько О.В. - із запитанням до першого заступника голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації Коваленка С.П. щодо відновлення дорожнього
руху на одній із вулиць у районі розташування Кіровоградської дитячої обласної
лікарні.
Чорноіваненко  О.А.  - з  коментарем  у  контексті  поставленого  запитання,  і,
зокрема,  про  пропозицію  головного  лікаря  про  доцільність  облаштування  для
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дітей,  що  перебувають  на  лікуванні,  безпечної  території  навколо  лікувального
закладу.

Про необхідність вирішення порушеного проблемного питання комплексно.
Виступили в обговоренні:
Чудний О.В., Музичук В.В., Приходько О.В. 

Голова обласної ради    О.Чорноіваненко


