
    ПРОТОКОЛ № 17
засідання президії Кіровоградської обласної ради 

від 20 вересня 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

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

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
 

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 - представник  депутатської  фракції  політичної
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Валерій Вікторович партії “Наш край”

Бевзенко 
Михайло Валентинович

уповноважений  представник  депутатської  фракції
Радикальної партії Олега Ляшка 

CC177477125SK   
Запрошені:

Коваленко 
Сергій Петрович

- перший заступник голови  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 пле-
нарному засіданні двадцятої сесії обласної ради.

2. Про нагородження.
3. Про участь депутатів обласної ради в роботі пленарних засідань та засі-

даннях постійних комісій обласної ради.
4. Різне.

СЛУХАЛИ:
Чорноіваненко О.А. -  зазначив, що кворум для проведення засідання президії є
— з 18 членів президії є присутніми 11. 

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 двадцятої сесії обласної ради.
Чорноіваненко О.А. — з інформацією стосовно орієнтовного переліку питань,
що пропонуються до розгляду на пленарному засіданні двадцятої сесії обласної
ради (далі — орієнтовний перелік), зокрема про відсутність пропозицій постійних
комісій щодо зняття питань із розгляду обласної ради.
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З  пропозицією  до  членів  президії  про  висловлення  ними  запитань  і
зауважень  до  орієнтовного  переліку  питань.  Запропонував,  у  зв'язку  із
надзвичайною ситуацією,  що  склалася   у  питанні  погашення  заборгованості  з
електроенергії  звернутися  до  міських  рад  міст  Кропивницький,  Знам'янка,
Олександрія,  Світловодськ  та  Смолінської  селищної  ради  Маловисківського
району,  на  території  яких  ОКВП  “Дніпро-Кіровоград”  надає  послуги  з
централізованого  водопостачання  та  водовідведення,  стосовно  виділення  з
місцевих бюджетів коштів для ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на покриття різниці в
тарифах на  водопостачання  та  водовідведення  для  погашення  заборгованості  з
електроенергії  станом  на  01  вересня  2018  року  у  розмірі,  пропорційно  до
споживання  послуг  водопостачання  та  водовідведення  абонентами  відповідних
населених пунктів.

Виступили в обговоренні:
Степура Р.С., Погребнюк А.А.
ВИРІШИЛИ 1:
Чорноіваненко О.А.  - поставив на  голосування  пропозицію про затвердження
орієнтовного переліку питань, що пропонуються до розгляду на двадцятій сесії
обласної ради сьомого скликання з урахуванням розгляду проекту рішення: “Про
виділення  коштів  ОКВП  “Дніпро-Кіровоград”  на  погашення  заборгованості  з
електроенергії”. 
Результати  голосування: “За”  -  9,  “Проти”  -  00,  “Утримались”  -  2,
‟Не голосувало” - 00.

СЛУХАЛИ 2: Про нагородження.  
Чорноіваненко  О.А.  - з  інформацією  про  нагородження  Почесною  відзнакою
Кіровоградської області “Честь і слава Кіровоградщини” Народного художнього
колективу  хореографічного  ансамблю  “Росинка”;  відзнакою  Кіровоградської
області  “За  заслуги”  ІІ ступеня:  керівника  благодійного  фонду  “Розвиток
Новоархангельщини”  Крамар  Валентини  Олександрівни;  засновника  СТОВ
“Агролан”,  генерального  директора  ТОВ  “Агроресурс”  Мартинова  Станіслава
Вікторовича.
ВИРІШИЛИ 2:
Чорноіваненко О.А. - поставив на голосування пропозицію про прийняття рішення
президії  Кіровоградської  обласної  ради  ‟Про  нагородження”  (рішення  президії
додається). 
Результати  голосування: “За”  -  11,  “Проти”  -  00,  “Утримались”  -  00,  ‟Не
голосувало” - 00 (на момент голосування); (заява Степури І.С. - додається), (заява
Степури Р.С. додається).

СЛУХАЛИ 3: Про участь депутатів обласної ради в роботі пленарних засі-
дань та засіданнях постійних комісій обласної ради.
Виступили в обговоренні:
Музичук В.В., Приходько О.В. 
ВИРІШИЛИ 3:
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Чорноіваненко О.А. - поставив на голосування пропозицію про прийняття рішення
президії Кіровоградської обласної ради ‟Про участь депутатів обласної ради в роботі
пленарних засідань та засідань постійних комісій обласної ради” (рішення президії
додається). 
Результати  голосування: “За”  -  11,  “Проти”  -  00,  “Утримались”  -  00,  ‟Не
голосувало” - 00.

СЛУХАЛИ 4: Різне.
Гугленко Ю.А. -  з інформацією про порядок розгляду заяв щодо присутності та
черговості  виступів  осіб,  які  виявили  бажання  виступити  під  час  пленарного
засідання  обласної  ради.  Наголошувалося  на  необхідності  дотримання   норм
Регламенту Кіровоградської обласної ради.
Виступили в обговоренні:
Степура і.С., Погребнюк А.А., Приходько О.В., Гугленко Ю.О., Музичук В.В.,
Бевзенко М.В.

Голова обласної ради    О.Чорноіваненко


	З пропозицією до членів президії про висловлення ними запитань і зауважень до орієнтовного переліку питань. Запропонував, у зв'язку із надзвичайною ситуацією, що склалася  у питанні погашення заборгованості з електроенергії звернутися до міських рад міст Кропивницький, Знам'янка, Олександрія, Світловодськ та Смолінської селищної ради Маловисківського району, на території яких ОКВП “Дніпро-Кіровоград” надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, стосовно виділення з місцевих бюджетів коштів для ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на покриття різниці в тарифах на водопостачання та водовідведення для погашення заборгованості з електроенергії станом на 01 вересня 2018 року у розмірі, пропорційно до споживання послуг водопостачання та водовідведення абонентами відповідних населених пунктів.

