
 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VIІ скликання 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

01.02.2017                                            м. Черкаси                                        № 7   

 

засідання президії обласної ради 

 

Присутні 

члени президії: 

 

 

Вельбівець О.І, Ткаченко Ю.О.,                       

Тарасенко В.П., Гайович В.Ю.,    Лошков О.Г., 

Легойда С.М., Кокодзей В.М., Лупашко О.В., 

Баштан О.В., Доманський В.М.,        

Омаргалієв К.С., Коваленко О.А.,       

Овчаренко М.С.,  Мушієк М.Г., Бачинська І.І.,        

Ботнар Ю.А., Сегеда А.В., Рибченко О.В. 

 

 

запрошені: заступники голови облдержадміністрації,             

керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації, територіальних органів 

міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади в області (список додається) 

 

 

 

 

від виконавчого 

апарату обласної ради:                  

Мовчан В.О., Горна Н.В., Мазур Л.О.,       

Бреус О.В., Гелеверя О.І., Петров В.О., 

Запісочна О.В. 

 

 

Головуючий - Вельбівець О.І. 
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Порядок денний: 

 

 Про погодження питань порядку денного дванадцятої сесії обласної 

ради сьомого скликання 
 

1. Звіт голови обласної ради 

Доповідає:  

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

2. Про затвердження програми національно – патріотичного виховання 

дітей та молоді Черкаської області на 2017-2020 роки  

Доповідають: 

Зеленський 

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім'ї, молоді 

та спорту обласної державної адміністрації 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

3. Про Програму протидії тероризму на території Черкаської області на 

2017-2020 роки 

Доповідають: 

Блаков 

Сергій Євгенійович 

- начальник штабу координаційної групи  

Антитерористичного центру при Управлінні 

СБУ в Черкаській області 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

4. Про внесення змін до обласної комплексної програми „Турбота” на 

2014 – 2020 роки 

Доповідають: 

Чикало 

 Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації 

 

Баштан 

Олег Васильович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 
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 5. Про внесення змін до обласної програми «Шкільний автобус» на    

2016-2020 роки» 

Доповідають: 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- начальник управління  освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

6. Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту в 

області на 2016 – 2020 роки 

Доповідають: 

Зеленський 

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім'ї, молоді 

та спорту обласної державної адміністрації 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

7. Про внесення змін до обласної програми охорони навколишнього 

природного середовища на 2016-2020 роки 

Доповідають: 

Довга 

Людмила Володимирівна 

- заступник начальника управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

 

8. Про території та об’єкти природно-заповідного фонду області  

 

Доповідають: 

Довга 

Людмила Володимирівна 

- заступник начальника управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 
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9. Про зміну меж зоологічного заказника місцевого значення 

«Виграївський» 

 

Доповідають: 

Довга 

Людмила Володимирівна 

- заступник начальника управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації 

 

Горда 

Василь Іванович 

- перший заступник начальника обласного 

управління лісового та мисливського 

господарства 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

9. Про припинення права користування мисливськими угіддями 

 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

10. Про надання у користування мисливських угідь  (ТОВ «Мисливське 

господарство «Козацьке») 

 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 11. Про надання у користування мисливських угідь (Канівська районна 

громадська організація мисливців та рибалок)  

 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 
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12. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 1) Про призначення ЛАСТІВКИ П.П. на посаду директора театру-

художнього керівника комунального закладу «Черкаський академічний 

обласний український музично-драматичний театр імені Т.Г.Шевченка 

Черкаської обласної ради» 

 

Доповідають: 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та зв’язків з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Коваленко  

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

2) Про призначення ВЕЛИЧКО Л.Г.  на посаду директора театру –

художнього керівника комунального закладу «Черкаський академічний театр 

ляльок Черкаської обласної ради» 

 

Доповідають: 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та зв’язків з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Коваленко  

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

  

3) Про призначення ГЛАДУН О.Д. на посаду директора комунальної 

установи «Обласний художній музей» Черкаської обласної ради 

 

Доповідають: 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та зв’язків з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Коваленко  

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  



 6 

 4) Про призначення КАПКАЄВОЇ Л.П. на посаду директора 

комунального закладу «Обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса 

Шевченка» Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та зв’язків з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

 

Коваленко  

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

  

5) Про призначення ФЕДОРЕНКО О.А. на посаду директора 

комунального закладу «Обласна бібліотека для юнацтва імені Василя 

Симоненка» Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та зв’язків з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

 

Коваленко  

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

 6) Про призначення УШАКОВОЇ Л.В. на посаду директора комунального 

закладу «Обласна бібліотека для дітей Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та зв’язків з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Коваленко  

Олександр Анатолійович 

- заступник голови комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  
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7) Про призначення СТЕПЕНЬКІНОЇ П.Я. на посаду директора Корсунь-

Шевченківського державного історико-культурного заповідника 

Доповідають: 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та зв’язків з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

 

Коваленко  

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

  

8) Про призначення ТАРАН Г.М. на посаду директора Кам’янського 

державного історико-культурного заповідника 

Доповідають: 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та зв’язків з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

 

Коваленко  

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

 

 9) Про призначення ДЕМЧЕНКО А.М. на посаду директора КП 

«Черкасиоблкіно» 

Доповідають: 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та зв’язків з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

 

Коваленко  

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  
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10) Про призначення ГОДОВАНОГО О.В. на посаду директора 

комунального підприємства «Регіональний навчально-практичний центр 

розвитку багатофункціональних кооперативів Черкаської обласної ради» 

 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Коваленко  

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 11) Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за оренду 

майна обласної комунальної власності та пропорції її розподілу, затвердженої 

рішенням обласної ради від 06.04.2012 № 14-5/VI  

 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Коваленко  

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

  

12) Про передачу майна комунальної власності 

 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Коваленко  

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

13) Про оренду майна комунального підприємства «Аеропорт Черкаси 

Черкаської обласної ради» 

 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко  

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 

 



 9 

14) Про списання майна комунальної власності 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко  

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

15) Про встановлення пільгової орендної плати на 2017 рік 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

-  заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

16) Про часткове звільнення від сплати надходжень від орендної плати на 

2017 рік 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко  

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

17) Звіт виконуючого  обов’язки  директора ОКП «Готельний комплекс  

«Дніпро» Черкаської обласної ради про роботу підприємства у 2016 році та 

план роботи на 2017 рік 

Доповідає: 

Лебедцов 

Борис Борисович 

 

- в.о. директора ОКП «Готельний комплекс  

«Дніпро» Черкаської обласної ради 

 

Коваленко  

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 13. Інформації про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності на території Черкаської області 

 Доповідають: 

Овчаренко 

Сергій Анатолійович 

- прокурор Черкаської області 

 

 

Лютий  

Валерій Васильович 

- начальник Головного управління           

Національної поліції в Черкаській області 
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14. Інформація начальника управління охорони здоров’я  обласної 

державної адміністрації щодо стану функціонування мережі закладів охорони 

здоров’я та забезпечення заробітними платами медичних працівників у 

Черкаській області 

 

Доповідають: 

Лобас 

Михайло Віталійович 

- начальник управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 

 15. Про клопотання про нагородження Почесною Грамотою Верховної 

Ради України Чекаленка В.І. 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

 16. Про план роботи Черкаської  обласної ради на 2017 рік 

 

Доповідають: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 17. Про внесення змін до складу постійних комісій Черкаської обласної 

ради 

 

Доповідають: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 18. Про внесення змін до деяких рішень  Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату  обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 
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 19. Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради 

Доповідає: 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату  обласної ради 

20. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України, ПАТ «Укрзалізниця», Одеської філії ПАТ «Укрзалізниця» 

та Шевченківської дирекції залізничних перевезень 

 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

21. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністра 

культури України Нищука Є.М. 

 

Доповідає: 

Гайович 

Вадим Юрійович 

- депутат обласної ради 

 

 22. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України П.Порошенка, Прем’єр-міністра України В.Гройсмана, Голови 

Верховної Ради України А.Парубія щодо необхідності  вжиття негайних заходів 

для запобігання виникненню надзвичайних екологічних ситуацій у зв’язку з 

масовими вирубками  та знищенням лісів України 

 

Доповідає: 

Мушієк 

Михайло Григорович 

- керівник фракції ПП ВО «Батьківщина»в 

обласній раді 

 

23. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України Петра Порошенка щодо відзначення державними нагородами України 

повстанських командирів та отаманів Холодноярської Республіки 

 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

24. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови 

Верховної ради України А.В. Парубія, Президента України П.О.Порошенка 

Прем'єр-міністра України В.Б Гройсмана щодо відновлення ядерного статусу та 

тактичного ракетно-ядерного арсеналу України 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 
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25. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністерства 

закордонних справ. 

 

Доповідає: 

Ботнар                       - 

Юрій Андрійович 

керівник депутатської фракції політичної партії 

Всеукраїнське обєднання «Свобода» 

 

26. Про заходи щодо відновлення права обласної ради на використання 

земельної ділянки по вул. Менделеєва, 4 в м. Черкаси обласної комунального 

підприємства «Готельний комплекс «Дніпро» Черкаської обласної ради. 

 

Доповідає: 

Ботнар                       - 

Юрій Андрійович 

керівник депутатської фракції політичної партії 

Всеукраїнське обєднання «Свобода» 

 

27. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України та Верховної Ради України щодо ситуації, яка склалася з 

формування проекту госпітальних округів в області. 

 

Доповідає: 

Ботнар                       - 

Юрій Андрійович 

керівник депутатської фракції політичної партії 

Всеукраїнське обєднання «Свобода» 

 

28. Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік. 

Доповідають: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

облдержадміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

29. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до в.о. Міністра 

охорони здоров’я України Супрун У.Н. щодо можливості виділення або 

перерозподілу для Черкаської області імуносупресивних лікарських препаратів 

 

Доповідає: 

Баштан                      - 

Олег Васильович 

голова постійної комісії обласної ради з питань 

охорони здоров’я та соціального захисту населення 

 

Проведення реєстрації  членів президії обласної ради. 

Зареєстровано 17 членів президії обласної ради. 
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Вельбівець О.І. поінформував, що в боях під Авдіївкою загинули 

черкащани Андрій Кизило, Дмитро Овчаренко та Віталій Шамрай. 

Запропонував вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. 

 

(Хвилина мовчання) 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Ботнар Ю.А., який запропонував включити до порядку денного засідання 

президії обласної ради питання: 

1) Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністерства 

закордонних справ; 

2) Про заходи щодо відновлення права обласної ради на використання 

земельної ділянки по вул. Менделеєва, 4 в м. Черкаси обласної комунального 

підприємства «Готельний комплекс «Дніпро» Черкаської обласної ради; 

3) Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України та Верховної Ради України щодо ситуації, яка склалася з 

формування проекту госпітальних округів в області. 

 

Голосування за затвердження порядку денного (за основу): 

«За» - 17 , «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0. 

 

Голосування за включення до порядку денного засідання президії 

обласної ради питань, запропонованих депутатом обласної ради        

Ботнарем Ю.А. 

«За» - 15 , «проти» - 0,  «утрималось» - 2, «не голосувало» - 0. 

 

ВИСТУПИЛИ:   

Баштан О.В., який запропонував включити до порядку денного засідання 

президії обласної ради питання «Про обласну Програму медикаментозного 

забезпечення хворих із трансплантованими органами на 2017 -2020 роки». 

Вельбівець О.І. зазначив, що проект рішення має бути підготовлений та 

поданий на розгляд ради у порядку, встановленому регламентом обласної ради. 

 

Голосування за пропозицію Баштана О.В. щодо включення до порядку 

денного засідання президії обласної ради  питання «Про обласну Програму 

медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими органами на 

2017 -2020 роки» 

«За» - 8, «проти» - 1,  «утрималось» - 3, «не голосувало» - 5. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Сегеда  А.В., який поінформував, що на пленарне засідання обласної 

ради планує внести пропозицію щодо включення до порядку денного 

пленарного засідання обласної ради звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до Верховної Ради України щодо законодавчого врегулювання захисту 

місцевих виробників деревообробних підприємств. 
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 Мушієк М.Г., який запропонував виключити з проекту порядку денного 

засідання президії та сесії обласної ради питання № 13 «Про погодження ПАТ 

«Дашуківські бентоніти» надання у користування ділянок надр з метою 

видобування бентонітових, палигорськітових глин Дашуківської ділянки 

Черкаського родовища». 

 Голосування за пропозицію Мушієка М.Г. щодо виключення з 

проекту порядку денного засідання президії  та сесії обласної ради питання     

№ 13. 

«За» - 17, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Питання «Про погодження ПАТ «Дашуківські бентоніти» надання у 

користування ділянок надр з метою видобування бентонітових, 

палигорськітових глин Дашуківської ділянки Черкаського родовища» 

виключити з проекту порядку денного засідання президії  та сесії обласної 

ради. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Гайович В.Ю., який виступив з пропозицією про включення до порядку 

денного засідання президії та пленарного засідання питання «Про утворення 

комісії для визначення реальної собівартості газу та проведення експертизи 

газової суміші». 

 

Голосування за пропозицію Гайовича В.Ю. щодо включення до 

порядку денного засідання президії та пленарного засідання питання «Про 

утворення комісії для визначення реальної собівартості газу та проведення 

експертизи газової суміші» 

«За» - 17, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0 

 

ВИРІШИЛИ:  

Питання «Про утворення комісії для визначення реальної 

собівартості газу та проведення експертизи газової суміші» включити до 

порядку денного засідання президії та пленарного засідання. 

 

Голосування за затвердження порядку денного (в цілому): 

«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Звіт голови обласної ради Вельбівця О.І.  

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 
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Голосування: 

«За» - 16 , «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Вельбівця О.І. – Про затвердження програми національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді Черкаської області на 2017-2010 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Лошков О.Г. 

Ботнар Ю.А. зазначив, що президія ради є дорадчим органом ради, який 

попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що 

передбачається внести на розгляд ради. Запропонував перейти до погодження 

питань порядку денного сесії та не витрачати час доповідачів, членів президії 

на детальний розгляд питань. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 14 , «проти» - 0,  «утрималось» - , «не голосувало» - 3. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про Програму протидії тероризму на території 

Черкаської області на 2017-2020 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 1. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про внесення змін до обласної комплексної програми 

«Турбота» на 2014-2020 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Баштан О.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 14 , «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 3. 

 

5. СЛУХАЛИ: 
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Вельбівця О.І. - Про внесення змін до обласної програми «Шкільний 

автобус» на 2016-2020 роки 

ВИСТУПИЛИ: Доманський В.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 14, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 3. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

 Вельбівця О.І - Про внесення змін до програми розвитку фізичної 

культури і спорту в області на 2016-2010 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Доманський В.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 

«За» - 14, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 3. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 Вельбівця О.І. - Про внесення змін до обласної програми охорони 

навколишнього природного середовища на 2016-2010 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 14, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 3. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про території та об’єкти природно-заповідного фонду 

області 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 15 , «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 2. 
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9. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. – Про зміну меж зоологічного заказника місцевого 

значення «Виграївський» 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Омаргалієв К.С., який зазначив, що постійна комісія з питань екології, 

використання природних ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

не підтримала означений проект рішення. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І. взяти до відома. Питання не вносити на 

розгляд сесії. 

Голосування: 

I. «За» - 0, «проти» - 0,  «утрималось» - 2, «не голосувало» - 15. 

II. «За» - 2, «проти» - 2,  «утрималось» - 4, «не голосувало» - 9. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Питання «Про зміну меж зоологічного заказника місцевого значення 

«Виграївський» виключити з порядку денного сесії. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про припинення права користування мисливськими 

угіддями 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С., Лупашко О.В., Мовчан В.О., Лошков О.Г. 

  

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 11, проти» -0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 6 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про надання у користування мисливських угідь (ТОВ 

«Мисливське господарство «Козацьке») 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С., Мушієк М.Г. 

 Інформацію Вельбівця О.І.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 11 «проти» -0,  «утрималось» -1, «не голосувало» - 5 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про надання у користування мисливських угідь 

(Канівська районна громадська організація мисливців та рибалок) 
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ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С., Лупашко О.В., Мовчан В.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 9, «проти»- 2, «утрималось» - 1, «не голосувало» - 5. 

 

13. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) СЛУХАЛИ: 

 Вельбівця О.І. – Про призначення Ластівки П.П. на посаду директора 

театру-художнього керівника комунального закладу  

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Вельбівець О.І., Мовчан В.О., Коваленко О.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 

«За» - 12, «проти» - 0,  «утрималось» - 1, «не голосувало» - 4. 

 

2) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про призначення ВЕЛИЧКО Л.Г. на посаду директора 

театру – художнього керівника комунального закладу «Черкаський академічний 

театр ляльок Черкаської обласної ради». 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко О.А., Ковбоша О.Р.  

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 

«За» - 14, «проти» - 2,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 1. 

 

3) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про призначення ГЛАДУН О.Д. на посаду директора 

комунальної установи «Обласний художній музец» Черкаської обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 17, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» -0. 
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4) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. -  Про призначення КАПКАЄВОЇ Л.П. на посаду 

директора комунального закладу «Обласна універсальна наукова бібліотека 

імені Тараса Шевченка» Черкаської обласної ради. 
 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко О.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 15, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 2. 

 

5) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про призначення ФЕДОРЕНКО О.А. на посаду 

директора комунального закладу «Обласна бібліотека для юнацтва імені Василя 

Симоненка» Черкаської обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко О.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 1. 

 

6) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про призначення УШАКОВОЇ Л.В. на посаду директора 

комунального закладу «Обласна бібліотека для дітей» Черкаської обласної 

ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко О.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 17, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» -0. 

 

7) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про призначення СТЕПЕНЬКІНОЇ П.Я. на посаду 

директора Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного 

заповідника. 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко О.А. 
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ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 15, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 2. 

 

8) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. –  Про призначення ТАРАН Г.М. на посаду директора 

Кам’янського державного історико-культурного заповідника  

 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко О.А., Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 14, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 3. 

 

9) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про призначення ДЕМЧЕНКО А.М. на посаду директора 

КП «Черкасиоблкіно».  

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 

«За» - 15, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 2. 

 

10) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про призначення ГОДОВАНОГО О.В. на посаду 

директора комунального підприємства «Регіональний навчально-практичний 

центр розвитку багатофункціональних кооперативів Черкаської обласної ради». 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко О.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 

«За» - 15, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 2. 

 

11) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про внесення змін до Методики розрахунку орендної 

плати за оренду майна обласної комунальної власності та пропорції її 

розподілу, затвердженої рішенням обласної ради від 06.04.2012 № 14-5/VI. 
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ВИСТУПИЛИ: Коваленко О.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 15, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 2. 

 

12) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про передачу майна комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 15, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 3. 

 

13) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про оренду майна комунального підприємства 

«Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради». 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С., Коваленко О.А., Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 5. 

 

14) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про списання майна комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 5. 

 

15) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про встановлення пільгової орендної плати на 2017 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко О.А., Ботнар Ю.А., Лошков О.Г., Тарасенко В.П. 

 Ботнар Ю.А. вніс пропозицію включити до переліку підприємств і 

установ, яким встановлено пільгову орендну плату на 2017 рік, церкву 

Київського патріархату. 
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 Вельбівець О.І. поінформував, що постійна комісія з питань комунальної 

власності, підприємництва та регуляторної політики не підтримала даний 

проект рішення. Також вніс пропозицію не вносити означений проект рішення 

на розгляд сесії. 

  

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І.  взяти до відома. Питання виключити з 

порядку денного сесії. 

Голосування: 
«За» - 7, «проти» - 1,  «утрималось» - 2, «не голосувало» - 8. 

 

16) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про часткове звільнення від сплати надходжень від 

орендної плати на 2017 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 14, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 4. 

 

17) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про звіт виконуючого обов’язки директора ОКП 

«Готельний комплекс «Дніпро» Черкаської обласної ради про роботу 

підприємництва у 2016 році та план роботи на 2017 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко О.А.,Мушієк М.Г., Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Питання внести на розгляд сесії. 

Голосування: 

«За» - 14, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 4. 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про інформацію про стан законності, боротьби із 

злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на 

території Черкаської області. 

ВИСТУПИЛИ:Лошков О.Г., Мовчан В.О., Мушієк М.Г. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Питання внести на розгляд сесії. 

Голосування: 
«За» - 17 , «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 1. 
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15. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про інформацію начальника управління охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації щодо стану функціонування мережі 

закладів охорони здоровя та забезпечення заробітними платами медичних 

працівників у Черкаській області. 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Питання внести на розгляд сесії. 

Голосування: 
«За» - 15 , «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 1. 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про клопотання про нагородження Почесною Грамотою 

Верховної Ради України Чекаленка В.І. 

 

ВИСТУПИЛИ:Лошков О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Вельбівця О.І. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 17 , «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 0. 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. -   Про план роботи Черкаської обласної ради на 2017 рік. 

  

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Мушієк М.Г., Овчаренко М.С., Ботнар Ю.А. 

 Вельбівець О.І. поінформував, що постійна комісія розглянула та 

підтримала означений проект рішення, також внесла пропозицію щодо 

включення до проекту рішення чітких дат проведення пленарних засідань 

обласної ради. 

 Вельбівець О.І. вніс пропозицію затвердити план роботи без урахування 

пропозиції постійної комісії та внести проект рішення на пленарне засідання. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Вельбівця О.І.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

 

Голосування: 

 «За» - 17, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 
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18. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І.  Про внесення змін до складу постійних комісій Черкаської 

обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Омаргалієв К.С., Ботнар Ю.А. Мовчан В.О. 

Омаргалієв К.С. зазначив, що на сьогодні важко зібрати членів постійних 

комісій на засідання і запропонував головам постійних комісій внести 

пропозиції щодо зміни членів постійних комісій. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Вельбівця О.І. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 

«За» - 18, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» -0. 

 

19. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І.  – Про внесення змін до деяких рішень Черкаської обласної 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Вельбівця О.І. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 18 , «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 0. 

 

20. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Вельбівця О.І.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 

«За» - 18, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 0. 

 

21. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. -  Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Кабінету Міністрів України, ПАТ «Укрзалізниця», Одеської філії ПАТ 

«Укрзалізниця» та Шевченківської дирекції залізничних перевезень. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Вельбівця О.І. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 18, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» -0. 



 25 

22. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради  до 

Міністра культури України Нищука Є.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Вельбівця О.І. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 17, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

 

23. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Президента України П.Порошенка, Прем’єр-міністра України В.Гройсмана, 

Голови Верховної Ради України А.Парубія щодо необхідності  вжиття негайних 

заходів для запобігання виникненню надзвичайних екологічних ситуацій у 

зв’язку з масовими вирубками та знищенням лісів України 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Мушієк М.Г., Мовчан В.О., Лошков О.Г. 

 Ботнар Ю.А. запропонував внести зміни до назви проекту рішення. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Вельбівця О.І. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування (із змінами): 
«За» - 18 , «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» -0. 

 

24. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Президента України Петра Порошенка щодо відзначення державними 

нагородами України повстанських командирів та отаманів Холодноярської 

Республіки. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Вельбівця О.І. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

25. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Голови Верховної Ради України А.В.Парубія, Президента України П.О. 

Порошенка , Прем’єр-міністра України В.Б. Гройсмана щодо відновлення 

ядерного статусу та тактичного ракетно-ядерного арсеналу України.  

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Лупашко О.В. 
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ВИРІШИЛИ:  

Питання внести на розгляд сесії. 

Голосування: 
«За» - 12, «проти» - 0,  «утрималось» - 2, «не голосувало» - 4. 

 

26. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про  звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Міністерства закордонних справ України. 

  

ВИРІШИЛИ:           

Питання внести на розгляд сесії. 

Голосування: 
«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» - 1, «не голосувало» - 1. 

 

27. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про  заходи щодо відновлення права обласної ради на 

використання земельної ділянки по вул. Менделєєва, 2 в м.Черкаси обласного 

комунального підприємства «Готельний комплекс «Дніпро» Черкаської 

обласної ради. 

  

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ:           

Питання внести на розгляд сесії. 

Голосування: 
«За» - 14, «проти» - 0,  «утрималось» - 1, «не голосувало» - 3. 

 

28. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо ситуації, яка 

склалася з формуванням проекту госпітальних округів в області. 

  

ВИРІШИЛИ:           

Питання внести на розгляд сесії. 

Голосування: 
«За» - 15, «проти» - 0,  «утрималось» - 2, «не голосувало» - 1. 

 

29. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про тимчасову контрольну комісію обласної ради з 

питань перевірки та експертизи газової суміші, яка реалізується жителями 

Черкаської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: Гайович В.Ю., який запропонував керівникам фракцій, головам 

постійних комісій подати кандидатури депутатів обласної ради длявключення 

до складу комісії.  



 27 

ВИРІШИЛИ:           

Питання внести на розгляд сесії. 

Голосування: 
«За» - 17, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

 

Різне. 

 

ВИСТУПИЛИ: Рибченко О.В., Ботнар Ю.А., Мушієк М.Г., Вельбівець О.І. 

 Рибченко О.В. звернувся з проханням доручити виконавчому апарату 

обласної ради підготувати для розгляду на 13 сесії обласної ради проекту 

Звернення депутатів Черкаської обласної ради до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання тарифів у сферах енергетики та комунальних 

послуг щодо повернення пільгових тарифів на вуличне освітлення в населених 

пунктах. 

 

ВИРІШИЛИ: доручити виконавчому апарату обласної ради підготувати проект 

Звернення депутатів Черкаської обласної ради до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання тарифів у сферах енергетики та комунальних 

послуг щодо повернення пільгових тарифів на вуличне освітлення в населених 

пунктах.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ботнар Ю.А. запропонував включити до порядку денного питання «Звіт 

директора історико-культурного заповідника Трахтимирів». 

Вельбівець О.І. зазначив, що включення запропонованого питання в 

порядок денний пленарного засідання буде суперечити регламенту, тому що це 

питання не було розглянуто на засіданнях постійних комісій.  

Мушієк М.Г. наголосив на необхідності проведення роз’яснення 

депутатам обласної ради  щодо заповнення електронних декларацій.  

 

ВИРІШИЛИ: доручити виконавчому апарату обласної ради запросити на сесію 

директора історико-культурного заповідника «Трахтемирів». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ткаченко Ю.О. запропонував довключити в порядок денний пленарного 

засідання питання «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік» за 

умови позитивного висновку постійної комісії з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів. 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Лупашко О.В., Баштан О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію Ткаченка Ю.О. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування про включення до порядку денного засідання президії: 
«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 
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Голосування про включення до порядку денного пленарного 

засідання: 
«За» - 14, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 4. 

 

СЛУХАЛИ: 

Баштана О.В., який звернувся до голови обласної ради Вельбівця О.І., до 

голови облдержадміністрації Ткаченка Ю.О., членів президії обласної ради з 

проханням зробити виключення і включити до порядку денного пленарного 

засідання питання «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

виконуючої обов’язки Міністра охорони здоров’я України Супрун У.Н. щодо 

можливості виділення або перерозподілу для Черкаської області 

імуносупресивних лікарських препаратів». 

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко Ю.О. 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію Баштана О.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 
 

Голосування про включення до порядку денного засідання президії 

питання «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

виконуючої обов’язки Міністра охорони здоров’я України Супрун У.Н. 

щодо можливості виділення або перерозподілу для Черкаської області 

імуносупресивних лікарських препаратів»: 
«За» - 18, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0. 

 

Голосування про включення до порядку денного пленарного 

засідання обласної ради питання «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до виконуючої обов’язки Міністра охорони здоров’я України 

Супрун У.Н. щодо можливості виділення або перерозподілу для Черкаської 

області імуносупресивних лікарських препаратів»: 
 «За» - 18, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0. 

 

 

  

Голова                                                                                       О. Вельбівець 


