
    ПРОТОКОЛ № 16
засідання президії Кіровоградської обласної ради 

від 06 червня 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

Скоропад
Людмила Володимирівна

- заступник голови постійної комісії обласної ради з
питань охорони здоров'я та соціальної політики
 

Бевзенко
Михайло Валентинович

- уповноважений 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”
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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”

177477125SK   
Запрошені:

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 дев'ятнадцятої сесії обласної ради.
2. Різне.

СЛУХАЛИ:
Чорноіваненко О.А. -  зазначив, що кворум для проведення засідання президії є
— з 18 членів президії є присутніми 13. 
Чорноіваненко  О.А.  - поставив  на  голосування  пропозицію  про  відкриття
засідання президії.
Результати  голосування: “За”  -  13,  “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”  -  13,  “Проти”  -  00,  “Утримались”  -  00,  ‟Не
голосувало” - 00.
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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)

СЛУХАЛИ 1: Про орієнтовний перелік питань, що пропонуються до розгляду
на пленарному засіданні дев'ятнадцятої сесії обласної ради.
Чорноіваненко О.А. — з інформацією стосовно орієнтовного переліку питань,
що  пропонуються  до  розгляду  на  пленарному  засіданні  дев'ятнадцятої  сесії
обласної ради (далі — орієнтовний перелік).

Зокрема звернув увагу на те, що:
орієнтовний  перелік  не  є  остаточним,  його  ще  доповнюватимуть

депутатськими запитами, що продовжують надходити;
суб'єктом подання відкликано проект рішення ‟Про затвердження істотних

умов договору енергосервісу” для доопрацювання;
до дев'яти проектів  рішень обласної  ради постійними комісіями обласної

ради внесено зміни.

Чорноіваненко О.А. — з пропозицією до членів президії про висловлення ними
зауважень і пропозицій до орієнтовного переліку питань.

  (Зауважень і пропозицій не висловлено)

Чорноіваненко О.А.  - поставив на  голосування  пропозицію про затвердження
орієнтовного переліку питань,  що пропонуються до розгляду  на  дев'ятнадцятій
сесії обласної ради сьомого скликання (рішення президії додається).

Результати  голосування: “За”  -  13,  “Проти”  -  00,  “Утримались”  -  00,  ‟Не
голосувало” - 00.

СЛУХАЛИ 2:  Різне.
Чорноіваненко  О.А.   -  з  інформацією  щодо  внесеного  законопроекту  про
перейменування Кіровоградської області, про доцільність висловлення відповідної
позиції президії Кіровоградської обласної ради.
Чорноіваненко О.А.- з пропозицією до членів президії про обмін думками щодо
позиції з питання про перейменування.
Виступили в обговоренні:
Бевзенко  М.В.,  Кайдаш  Ю.А.,  Кальченко  В.М.,  Давиденко  Л.В.,
Погребнюк А.А., Скоропад Л.М., Музичук В.В., Чорноіваненко О.А. - основна
думка,  висловлена  в  ході  обговорення: процессу перейменування  повинно
передувати вивчення громадської думки жителів області щодо її назви.
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Чорноіваненко  О.А.  - з  інформацією  про  заяву  директора  Кіровоградського
обласного художнього музею щодо надання матеріальної допомоги через пожежу,
унаслідок якої постраждала родина залишилася без житла і майна.

З пропозицією до керівників фракцій -  розглянути з депутатами можливість
надання  матеріальної  допомоги  директору  Кіровоградського  обласного
художнього музею за рахунок видатків,  передбачених для надання матеріальної
допомоги  окремим  категоріям  громадян  на  лікування,  вирішення  соціально-
побутових проблем тощо.

Поставив  на  голосування  пропозицію  щодо  рекомендація  керівникам
фракцій про надання матеріальної допомоги.

(Голосування не відбулося через висловлені зауваження)

Виступили в обговоренні:
Степура  І.С.,  Степура  Р.С.  - із  зауваженнями,  зокрема  щодо  незрозумілості
пропозиції, яку поставлено на  голосування:   керівники  фракцій  не  можуть
приймати рішення за всіх депутатів зі складу фракції.
Кайдаш Ю.А. - з уточненням формулювання внесеної пропозиції.
Чорноіваненко  О.А.  - з  коментарем  у  контексті  внесеної  пропозиції  та
висловлених зауважень.
Чорноіваненко  О.А.  - з  інформацією  про  участь  депутатів  обласної  ради  в
засіданнях постійних комісій, звернув увагу керівників фракцій на необхідність
посилення дисципліни.
Степура І.С. -  акцентував на необхідності використання державної мови під час
пленарних засідань обласної ради.
Давиденко  Л.В.  - із  запитаннями  в  контексті  управління  коштами  обласного
дорожнього  фонду  обласного  бюджету,  зокрема  щодо  пропозицій  стосовно
формування складу відповідної обласної робочої групи. 
Виступили в обговоренні:
Кальченко  В.М.,  Чорноіваненко  О.А.,  Погребнюк  А.А.,  Степура  Р.С.,
Музичук В.В., Бевзенко М.В.
Чорноіваненко О.А., Тимофієва Н.Г. - з роз'ясненнями в контексті поставленого
запитання і внесених пропозицій у частині формування складу обласної робочої
групи.

Голова обласної ради    О.Чорноіваненко


