
    ПРОТОКОЛ № 19
засідання президії Кіровоградської обласної ради 

від 26 березня 2019 року                                                               м. Кропивницький

Присутні:
Члени президії обласної ради:

Чорноіваненко
Олександр Анатолійович
 

- голова 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

Чудний
Олександр Васильович 

- голова  постійної  комісії  обласної  ради  з  питань 
власності

Чурпій 
Костянтин Леонідович

- секретар 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”

Ратенко
Сергій Леонідович

- уповноважений представник депутатської фракції 
Радикальної партії Олега Ляшка



2

Степура
Руслан Станіславович

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

Хільченко
Сергій Васильович

- уповноважений  представник  депутатської  фракції 
політичної партії “Наш край”

CC177477125SK
Запрошені:

Тимофієва
Наталія Григорівна

- керуючий справами виконавчого апарату
Кіровоградської обласної ради

Шепель 
Андрій Володимирович

- начальник  управління  майном  виконавчого 
апарату Кіровоградської обласної ради

Святовець
Світлана Іванівна

- начальник  відділу  кадрового  забезпечення 
виконавчого  апарату  Кіровоградської  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 третьої сесії обласної ради.
2. Про нагородження.
з. 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.
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СЛУХАЛИ 1: Про орієнтовний перелік питань, що пропонуються до розгляду 
на пленарному засіданні двадцять третьої сесії обласної ради.
Чорноіваненко О.А. — з інформацією стосовно орієнтовного переліку питань, 
що  пропонуються  до  розгляду  на  пленарному  засіданні  двадцять  третьої  сесії 
обласної ради (далі — орієнтовний перелік).

З  пропозицією  до  членів  президії  про  висловлення  ними  запитань  і 
зауважень до орієнтовного переліку питань. 
Виступили в обговоренні:
Чорноіваненко О.А., Чудний О.В. -  з інформацією та обгрунтуванням стосовно 
пропозиції постійної комісії обласної ради з питань власності про внесення змін 
до структури та чисельності виконавчого апарату обласної ради — ввести в складі 
управління  майном  виконавчого  апарату  обласної  ради  контрольно-ревізійний 
відділ чисельністю 3 посадові особи (питання № 28).
Шепель А.В. - з інформацією та роз'ясненням у контексті порушеного питання.
Чурпій  К.Л.,  Погребнюк  А.А.  -  з  низкою  пропозицій  і  запитань  у  контексті 
внесення  змін  до  структури виконавчого  апарату,  зокрема  стосовно  здійснення 
контролю  за  затвердженням  тарифів  на  платні  послуги,  що  надаються 
комунальними  некомерційними  підприємствами; доцільність  повернення  до 
питання  щодо  створення  наглядових  рад  на  підприємствах  спільної  власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Чудний  О.В.,Чорноіваненко  О.А.  -  з  роз'ясненнями  в  контексті  висловлених 
зауважень.
Кайдаш  Ю.А.  -  із  запитанням  та обгрунтуванням  позиції  щодо  доцільності 
надання підтримки ініціативі постійної комісії з питань власності.
Степура Р.С. -  з обгрунтуванням позиції депутатської фракції щодо доцільності 
надання  переваги  вирішенню  питання  про  створення  наглядових  рад  на 
підприємствах спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області, 
як  це  пропонують  у  своїх  зверненнях  громадські  організації.  Про  можливість 
створення наглядових рад за профілем діяльності підприємств спільної власності.
Чорноіваненко  О.А.,  Погребнюк  А.А.,  Чудний  О.В.,  Степура  Р.С.  - з 
коментарями в контексті порушеного питання.
Степура І.С.  - із  зауваженнями про недоцільність  внесення змін до структури 
виконавчого апарату з огляду на політичну й економічну ситуацію, що зумовлює 
необхідність  оптимізування  бюджетних  видатків.  Про  необхідність  розробки 
положення про функціональні повноваження відділу, як передумову для розгляду 
питання його створення.
Чудний О.В., Хільченко С.В., Чорноіваненко О.А.  - з коментарями в контексті 
висловлених  зауважень,  зокрема  щодо  необхідності  розмежування  питань  про 
створення  наглядових  рад  і  внесення  змін  до  структури  виконавчого  апарату 
обласної ради.
Степура  Р.С.  - з  пропозицією  про  доцільність  звернення  до  громадських 
організацій,  які  порушували  питання  про  створення  наглядових  рад,  для 
висловлення ними своєї  позиції  щодо внесення змін до структури виконавчого 
апарату обласної ради.
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Чорноіваненко  О.А.  -  із  зауваженнями  в  контексті  висловленої  пропозиції, 
зокрема звернув увагу, що відповідний проект рішення було оприлюднено на сайті 
обласної  ради  з  можливістю  його  коментування,  як  результат  —  жодного 
коментаря.
Чурпій К.Л. - із зауваженням щодо доцільності створення контрольно-ревізійного 
відділу  з  наступним  розробленням  і  внесенням  на  розгляд  постійних  комісій 
обласної ради положення про відділ і функціональні посадові обов'язки.
Чорноіваненко О.А. - з коментарем, зокрема про обов'язковий розгляд проекту 
положення  про  контрольно-ревізійний  відділ  виконавчого  апарату  постійними 
комісіями та можливість долучення депутатських фракцій до його розробки.
ВИРІШИЛИ 1:
Чорноіваненко О.А.  - поставив на  голосування  пропозицію про затвердження 
орієнтовного переліку питань, що пропонуються до розгляду на двадцять третій 
сесії обласної ради сьомого скликання.
Результати  голосування: “За”  -  11,  “Проти”  -  00,  “Утримались”  -  00, 
‟Не голосувало” - 00.
Прийнято рішення № 22  (додається). 

СЛУХАЛИ 2: Про нагородження.  
Чорноіваненко  О.А.  -  з  інформацією  щодо  подання  виконавчого  комітету 
Знам'янської  міської  ради Кіровоградської області  про нагородження Почесною 
відзнакою  Кіровоградської  області  “Честь  і  слава  Кіровоградщини”  трудового 
колективу  комунального  підприємства  “Знам'янська  обласна  бальнеологічна 
лікарня”  Кіровоградської  обласної  ради  за  вагомий  внесок  у  соціально-
економічний розвиток області та у зв'язку з 80-річчям від її утворення.

Пропозицію  розглянуто  постійною  комісією  обласної  ради  з  питань 
регламенту, депутатської діяльності, свободи слова, правової та антикорупційної 
політики, рекомендації якої представлено членам президії.

Поставив запитання щодо наявності зауважень.

(Зауважень не висловлено)

ВИРІШИЛИ 2: Поставив на голосування пропозицію про погодження трудового 
колективу  комунального  підприємства  “Знам'янська  обласна  бальнеологічна 
лікарня”  Кіровоградської  обласної  ради  на  нагородження  Почесною  відзнакою 
Кіровоградської  області  “Честь  і  слава  Кіровоградщини”  за  вагомий  внесок  у 
соціально-економічний розвиток області та у зв'язку з 80-річчям від її утворення, з 
наступним затвердженням розпорядженням голови Кіровоградської обласної ради 
і голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Результати  голосування: “За”  -  11,  “Проти”  -  00,  “Утримались”  -  00, 
‟Не голосувало” - 00.
Прийнято рішення №  23 (додається).
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СЛУХАЛИ 3: Різне.  
Чорноіваненко О.А. - з нагадуванням про кінцевий термін подання електронних 
декларацій  на сайті НАЗК.

Голова обласної ради    О.Чорноіваненко


