
    ПРОТОКОЛ № 20
засідання президії Кіровоградської обласної ради 

від 14 червня 2019 року                                                               м. Кропивницький

Присутні:
Члени президії обласної ради:

Чорноіваненко
Олександр Анатолійович

- голова обласної ради

Степура
Ігор Станіславович
 

- заступник голови обласної ради

Давидовський
Микола Олексійович

- голова постійної комісії обласної ради з питань 
агропромислового  комплексу  та  земельних 
відносин

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

Орлов
Леонід Михайлович

- голова постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту,  депутатської  діяльності,  свободи 
слова, правової та антикорупційної політики
 

Пащенко
Леонід Вікторович

- голова постійної комісії обласної ради з питань 
освіти,  науки,  культури,  туризму,  спорту,  у 
справах сім'ї, молодіжної 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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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”
 

Ратенко
Сергій Леонідович

- уповноважений  представник  депутатської 
фракції Радикальної партії Олега Ляшка
 

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

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 п'ятої сесії обласної ради.
2. Різне.

СЛУХАЛИ:
Чорноіваненко О.А. -  зазначив, що кворум для проведення засідання президії є 
— з 18 членів президії є присутніми 15. 
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)
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Чорноіваненко О.А.  -  поставив на  голосування  пропозицію про затвердження 
порядку денного засідання президії Кіровоградської обласної ради.
Результати  голосування: “За”  -  15,  “Проти”  -  00,  “Утримались”  -  00, 
‟Не голосувало” - 00.

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

З  пропозицією  до  членів  президії  про  висловлення  ними  запитань  і 
зауважень до орієнтовного переліку питань. 
Виступили в обговоренні:
Хільченко С.В. - із запитанням у частині питання № 13 ‟Про передачу у найм 
(оренду) нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і 
міст  області”  —  стосовно  причин,  якими  зумовлено  звернення 
КНП ‟Кіровоградська обласна лікарня” про передачу  в оренду нерухомого майна, 
з огляду на нестачу виробничих приміщень у самому закладі.
Чорноіваненко О.А. -  з інформацією та роз'ясненням у контексті поставленого 
запитання.
Погребнюк  А.А.  -  із  запитанням  у  частині  наявних  пошкоджень  і  збитків, 
завданих  природною  стихією,  що  спостерігалася  13  червня  2019  року  в 
м. Кропивницькому.
Чорноіваненко О.А. - з відповіддю в контексті поставленого запитання.
Степура  Р.С.  - із  запитанням  стосовно  того,  чи  було  дотримано  вимоги 
Регламенту Кіровоградської обласної ради під час внесення проектів рішень на 
розгляд обласної ради, зокрема щодо оприлюднення проекту рішення ‟Про звіт 
голови Кіровоградської обласної державної адміністрації”.
Чорноіваненко О.А. - з відповіддю в контексті поставленого запитання.
ВИРІШИЛИ 1:
Чорноіваненко О.А.  - поставив на  голосування  пропозицію про затвердження 
орієнтовного переліку питань, що пропонуються до розгляду на двадцять п'ятій 
сесії обласної ради сьомого скликання.
Результати  голосування: “За”  -  15,  “Проти”  -  00,  “Утримались”  -  00, 
‟Не голосувало” - 00.
Прийнято рішення № 24  (додається). 

СЛУХАЛИ 2: Різне.
Чорноіваненко О.А. - з інформацією щодо робочого візиту депутатів обласної 
ради  до Полтавської області з метою вивчення досвіду колег з організації надання 
медичних послуг, порядку та обсягів грошової матеріальної допомоги громадянам 
на лікування, вирішення соціально-побутових проблем тощо (відповідні матеріали 
будуть надіслані депутатським фракціям для вивчення).



4

Степура  Р.С.  -  із  зауваженнями  у  частині  розгляду  питання  щодо  придбання 
апарата МРТ для КНП ‟Обласна клінічна дитяча лікарня”.
Чорноіваненко О.А. - з коментарем у контексті висловлених зауважень.

Голова обласної ради    О.Чорноіваненко


