
    ПРОТОКОЛ № 18
засідання президії Кіровоградської обласної ради 

від 10 грудня 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

Фесюк
Павло Дмитрович

- голова  постійної  комісії  обласної  ради  з  питань 
бюджету,  фінансово-економічної  політики  та 
інвестицій
 

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”
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Степура
Руслан Станіславович

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

Тімуш
Роман Сергійович

- представник  депутатської  фракції  Радикальної 
партії Олега Ляшка
 

Хільченко
Сергій Васильович

- уповноважений  представник  депутатської  фракції 
політичної партії “Наш край”

CC177477125SK
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 двадцять першої сесії обласної ради.
2. 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)

Чорноіваненко О.А.  -  поставив на  голосування  пропозицію про затвердження 
порядку денного засідання президії Кіровоградської обласної ради.
Результати  голосування: “За”  -  11,  “Проти”  -  00,  “Утримались”  -  00, 
‟Не голосувало” - 00.

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

З  пропозицією  до  членів  президії  про  висловлення  ними  запитань  і 
зауважень до орієнтовного переліку питань. 
Виступили в обговоренні:
Мірошниченко  О.С.,  Чудний  О.В.,  Степура  Р.С.,  Тімуш Р.С.,  Степура І.С., 
Завалій  С.В.,  Хільченко  С.В.  - із  запитаннями,  окремими  зауваженнями  та 
коментарями  щодо  питань,  зазначених  в  орієнтовному  переліку:  №№  2,3,4,5,6 
(кадрові призначення), № 26 (у частині передачі нерухомого майна Світловодської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 1 Кіровоградської 
обласної  ради  в  оренду  комунальній  установі  “Інклюзивно-ресурсний  центр” 
Світловодської  районної  ради  Кіровоградської  області”4,  розгляду  заяви 
громадянки Зайченко Тетяни  Володимирівни   щодо придбання апарату МРТ для 
Кіровоградської дитячої обласної лікарні).
ВИРІШИЛИ 1:
Чорноіваненко О.А.  - поставив на  голосування  пропозицію про затвердження 
орієнтовного переліку питань, що пропонуються до розгляду на двадцять першій 
сесії обласної ради сьомого скликання.
Результати  голосування: “За”  -  12,  “Проти”  -  00,  “Утримались”  -  00, 
‟Не голосувало” - 00.
Прийнято рішення № 21   (додається). 

СЛУХАЛИ 2: Різне.  
Чорноіваненко О.А. - з пропозицією щодо розгляду питань в Різному.

   (Пропозицій не висловлено)

Голова обласної ради    О.Чорноіваненко


