
 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VIІ скликання 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

06.12.2016                                            м. Черкаси                                        № 6   

 

засідання президії обласної ради 

 

Присутні 

члени президії: 

 

 

Вельбівець О.І, Ткаченко Ю.О.,                       

Тарасенко В.П., Лошков О.Г., Легойда С.М., 

Кокодзей В.М.,  Коверський А.М.,           

Баштан О.В., Доманський В.М.,        

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

Овчаренко М.С., Підгорний А.В., Чен В.Є.,        

Гайович В.Ю.,        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 дев’ятої сесії обласної ради 

сьомого скликання 

 

1. Про обласну цільову програму «Екстрена медична допомога Черкащини на 

2017-2020 роки»  

 

Доповідають: 

Найдан 

Олег Володимирович 

-          заступник начальника управління охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації 

 

Баштан 

Олег Васильович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

2. Про програму підтримки діяльності органів виконавчої влади на 2016-

2020 роки  

 

Доповідають: 

Овчаренко 

Сергій Миколайович 

- заступник голови – керівник апарату 

Черкаської обласної державної адміністрації  

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 3. Про Програму підтримки органів  місцевого самоврядування у 

Черкаській області на 2017-2020 роки 

 

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 

4. Про внесення змін до обласної програми впровадження у навчально-

виховний процес загальноосвітніх закладів  інформаційно-комунікаційних 

технологій «Сто відсотків» на період до 2021 року 

 

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  
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 5. Про внесення змін до обласної програми підвищення якості шкільної 

природничо-математичної освіти на період до 2021 року 

 

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 Обласної цільової програми з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації та впровадження заходів з енергозбереження у 

Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького на 

2015-2019 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  

          7. Про внесення змін до обласної програми фінансування ремонту доріг 

державного значення, які проходять територією Черкаської області, на 2016-

2018 роки 

 

Доповідають: 

Синільник                                            

Сергій Анатолійович 

 

- т.в.о. начальника управління транспорту, 

дорожнього господарства та оборонно-

промислового комплексу обласної державної 

адміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

8. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.03.2016 № 4-12/VIІ 

 ,,Про щорічний обласний конкурс з благоустрою населених пунктів області 

,,Територія комфорту “ 

 

Доповідають: 

Демиденко 

Сергій Миколайович 

- директор Департаменту містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства обласної 

державної адміністрації 

Кокодзей 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань розвитку інфраструктури та житлово-

комунального господарства 



 4 

9. Про внесення змін  до рішення обласної ради від 29.04.2011 № 5-2/VI 

,,Про Програму підвищення енергоефективності та зменшення споживання 

енергоносіїв Черкаської області на 2011-2016 роки“ 

 

Доповідають: 

Демиденко 

Сергій Миколайович 

- директор Департаменту містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства обласної 

державної адміністрації 

Кокодзей 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань розвитку інфраструктури та житлово-

комунального господарства 

10.  Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.12.2015 № 2-3/VII 

«Про обласний бюджет на 2016 рік» 

 

Доповідають: 

Митюк 

Тетяна Сергіївна 

- заступник директора Департаменту фінансів  

облдержадміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

11. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.06.2015 № 41-1/VI 

«Про проект перспективного плану формування територій громад Черкаської 

області» 

 

Доповідають: 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

12. Про території та об’єкти природно-заповідного фонду області (сквер 

Героїв Чорнобиля в м.Черкаси по вулиці Ярославській) 

 

Доповідають: 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник 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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13. Про території та об’єкти природно-заповідного фонду області (про 

скасування статусу гідрологічного заказника місцевого значення «Озеро» в с. 

Руська Поляна) 

 

Доповідають: 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник 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 

14. Про надання гірничого відводу ТОВ «Новіком груп»  для розробки 

Ладижинського родовища суглинків 

 

Доповідають: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

15. Про надання погодження ДП «Укрспирт» на користування ділянками 

надр з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової 

розробки питних підземних вод водозабору Косарського МПД ДП «Укрспирт», 

що знаходиться в Кам’янському районі Черкаської області 

 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

16. Про погодження ТОВ «Катеринопільський елеватор» надання у 

користування ділянок надр з метою геологічного вивчення, у тому числі 

дослідно-промислової розробки питних підземних вод Стебнівської ділянки 

Звенигородсько-Катеринопільського родовища 

 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 
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17. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) Про затвердження Типових договорів оренди майна, що належить до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст області  

 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови остійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

2) Про управління суб’єктами/ об’єктами спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови остійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

3) Про перелік суб’єктів (об’єктів) спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови остійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

          4) Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового  плану  підприємства спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ та  міст області 

 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови остійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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5) Про затвердження  Порядку  списання  об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської  області 

 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови остійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

6) Про Порядок укладання контрактів з керівниками підприємств, 

установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області та затвердження типових форм контрактів 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови остійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

7) Про оренду майна комунального закладу «Черкаська обласна дитяча 

лікарня» Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови остійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

8) Про визнання рішення обласної ради таким, що втратило чинність 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови остійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

9) Про передачу майна комунальної власності 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови остійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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10) Про списання майна комунальної власності 

 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови остійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

11) Про вибуття об’єкта  основних засобів 

 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови остійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

12) Про визнання такими, що втратили чинність, рішень обласної ради 

про приватизацію об’єктів обласної комунальної власності 

 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови остійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

13) Про план діяльності Черкаської обласної ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2017 рік 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови остійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

14) Про надання згоди на прийняття з державної власності до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області цілісних 

майнових комплексів професійно-технічних навчальних закладів  

Доповідають: 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- начальник управління  освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови остійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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15) Про окремі питання реформування газети «Черкаський край» та 

редакції газети «Черкаський край» 

 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови остійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

18. Про хід виконання рішення обласної ради від 30.01.2014 № 28-2/VI 

"Про обласну комплексну програму "Турбота" на 2014 -2020 роки" 

 

Доповідають: 

Чикало 

 Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації 

Баштан 

Олег Васильович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

19.  Про хід виконання рішення обласної ради від 09.08.2013 № 24-3/VI 

"Про програму зайнятості населення Черкаської області на період до 2017 року" 

 

Доповідають: 

Чикало 

Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації 

Баштан 

Олег Васильович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

20. 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 

 

Доповідає: 

Найдан 

Олег Володимирович 

-          заступник начальника управління охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації 

 

21. Інформація начальника управління освіти і науки обласної державної 

адміністрації щодо функціонування мережі шкіл та виплати заробітної плати 

вчителям у Черкаській області 

 

Доповідає: 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- начальник управління  освіти і науки обласної 

державної адміністрації 
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22. Інформація голови обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О. 

щодо принципів та особливостей формування проекту обласного бюджету на 

2017 рік 

 

Доповідає: 

Ткаченко 

Юрій Олегович 

- голова обласної державної адміністрації 

 

23. Звіт  голови обласної державної адміністрації Ю.О.Ткаченка про 

виконання програм економічного і соціального розвитку Черкаської області та 

делегованих обласною радою повноважень 

 

Доповідають: 

Ткаченко 

Юрій Олегович 

- голова обласної державної адміністрації 

 

24. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської 

комісії Управління поліції охорони в Черкаській області 

 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

25. Про звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Міністра агропромислового комплексу України, Міністра екології та 

природних ресурсів України, Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи, Черкаської облдержадміністрації щодо створення 

Національного природного парку «Холодний Яр» на засадах компромісу між 

національними, господарськими та громадськими інтересами 

 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

26. Про звернення до Міністра внутрішніх справ України, Голови 

Національної поліції України щодо неприпустимості призначення Валерія 

Лютого на посаду начальника Головного управління Національної поліції 

України у Черкаській області 

 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 
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27. Про Звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України, щодо неприпустимості скасування мораторію на експорт 

лісоматеріалів у вигляді необробленої деревини, зокрема лісу круглого у 

вигляді колод та стовпів  

 

Доповідає: 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

28. Про звернення до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації права учасниками 

антитерористичної операції на отримання земельних ділянок для 

індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва 

 

Доповідає: 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- депутат обласної ради 

29. Про  скасування рішення Черкаської обласної ради від 19.02.2016 № 

3-46/VII «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України, Міністерства освіти і науки України та Національного банку 

України щодо передачі Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ 

«Університет банківської справи» з державної власності до спільної власності 

територіальних громад Черкаської області з віднесенням його до сфери 

управління Черкаської обласної ради» (депутатський запит народного депутата 

України Петренка О.М., оголошений на засіданні Верховної Ради України 18 

листопада 2016 року) 

 

30.  Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради  

Доповідає: 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

 

31. Інформація Головного управління Держгеокадастру у Черкаській 

області щодо кількості звернень учасників АТО та членів їх сімей з питань 

виділення земельних ділянок, зарезервованих площ та причин відмови  

 

Доповідає: 

Сіроштан 

Оксана Миколаївна 

- в.о. начальника Головного управління 

Держгеокадастру у Черкаській області 
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Проведення реєстрації  членів президії обласної ради. 

Зареєстровано 16 членів президії обласної ради. 

 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Вельбівець О.І., який вніс пропозицію затвердити порядок денний 

засідання  президії обласної ради 

 

Голосування за затвердження порядку денного: 

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

 

ВИСТУПИЛИ:  Ботнар Ю.А., Вельбівець О.І. 

 Баштан О.В. вніс пропозицію про включення до порядку денного 
засідання президії обласної ради питання «Про застосування антикризових 

заходів відносно Черкаського обласного комунального підприємства 

«Фармація». 

 

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

денного засідання президії обласної ради питання «Про застосування 

антикризових заходів відносно Черкаського обласного комунального 

підприємства «Фармація» 

«За» - 11, «проти» - 1,  «утрималось» - 2, «не голосувало» - 3. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І.-  Про обласну цільову програму «Екстрена медична допомога 

Черкащини на 2017-2020 роки»  

 

 

ВИСТУПИЛИ: Найдан О.В., Лошков О.Г., Баштан О.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Митюк Т.С. - Про програму підтримки діяльності органів виконавчої 

влади на 2016-2020 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Легойда С.М. 
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ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Митюк Т.С. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

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

 

3. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про Програму підтримки органів  місцевого 

самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Мовчан В.О., 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. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про внесення змін до обласної програми впровадження у 

навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів  інформаційно-

комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2021 року 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

5. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про внесення змін до обласної програми підвищення якості 

шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року 

 

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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6. СЛУХАЛИ: 

 Вельбівця О.І - Про внесення змін до Обласної цільової програми з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та впровадження заходів з 

енергозбереження у Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького на 2015-2019 роки» 

 

ВИСТУПИЛИ: Доманський В.М. 

 

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 внесення змін до обласної програми фінансування 

ремонту доріг державного значення, які проходять територією Черкаської 

області, на 2016-2018 роки  

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

8. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

25.03.2016 № 4-12/VIІ  ,,Про щорічний обласний конкурс з благоустрою 

населених пунктів області ,,Територія комфорту “ 

 

ВИСТУПИЛИ: Мовчан В.О. Бандюк Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

9. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про внесення змін  до рішення обласної ради від 

29.04.2011 № 5-2/VI ,,Про Програму підвищення енергоефективності та 

зменшення споживання енергоносіїв Черкаської області на 2011-2016 роки“ 
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ВИСТУПИЛИ:. Бандюк Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

10. СЛУХАЛИ: 

Митюк Т.С. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.12.2015 

№ 2-3/VII «Про обласний бюджет на 2016 рік» 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Легойда С.М., яка зазначила, що постійна комісія обласної ради з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів розглянула та 

підтримала даний проект рішення із додатковими змінами. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Митюк Т.С. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

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

 

11. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

25.06.2015 № 41-1/VI «Про проект перспективного плану формування 

територій громад Черкаської області» 

 

ВИСТУПИЛИ: Карманнік Р.В., Лошков О.Г., Ботнар Ю.А.  

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

області (сквер Героїв Чорнобиля в м.Черкаси по вулиці Ярославській) 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С. 

 

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

сесії. 

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

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

області (про скасування статусу гідрологічного заказника місцевого значення 

«Озеро» в с. Руська Поляна) 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

14. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про надання гірничого відводу ТОВ «Новіком груп»  для 

розробки Ладижинського родовища суглинків 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

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

 

15. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про надання погодження ДП «Укрспирт» на 

користування ділянками надр з метою геологічного вивчення, у тому числі 

дослідно-промислової розробки питних підземних вод водозабору Косарського 

МПД ДП «Укрспирт», що знаходиться в Кам’янському районі Черкаської 

області 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С. 

 

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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16.  СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про погодження ТОВ «Катеринопільський елеватор» 

надання у користування ділянок надр з метою геологічного вивчення, у тому 

числі дослідно-промислової розробки питних підземних вод Стебнівської 

ділянки Звенигородсько-Катеринопільського родовища 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

17. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. - Про затвердження Типових договорів оренди майна, що 

належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст 

області  

 

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

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Петрова В.О. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

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

 

2) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про управління суб’єктами/ об’єктами спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

3) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про перелік суб’єктів (об’єктів) спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 
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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. 

 

4) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про Порядок складання, затвердження та контролю 

виконання фінансового  плану  підприємства спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ та  міст області 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., 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. 

 

5) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про затвердження  Порядку  списання  об’єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської  області 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

6) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про Порядок укладання контрактів з керівниками 

підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області та затвердження типових форм контрактів 

 

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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7) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про оренду майна комунального закладу «Черкаська 

обласна дитяча лікарня» Черкаської обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

8) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про визнання рішення обласної ради таким, що втратило 

чинність 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

9) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про передачу майна комунальної власності 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

10) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про списання майна комунальної власності 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

11) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про вибуття об’єкта  основних засобів 
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ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

12) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про визнання такими, що втратили чинність, рішень 

обласної ради про приватизацію об’єктів обласної комунальної власності 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

13) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про план діяльності Черкаської обласної ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

14) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про надання згоди на прийняття з державної власності до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

цілісних майнових комплексів професійно-технічних навчальних закладів 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

15) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про окремі питання реформування газети «Черкаський 

край» та редакції газети «Черкаський край» 
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ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

Голосування за питання управління майном обласної комунальної 

власності в цілому: 

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

 

18. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про хід виконання рішення обласної ради від 30.01.2014 

№ 28-2/VI "Про обласну комплексну програму "Турбота" на 2014 -2020 роки" 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

19. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про хід виконання рішення обласної ради від 09.08.2013 

№ 24-3/VI "Про програму зайнятості населення Черкаської області на період до 

2017 року" 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

20. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. про інформацію 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 

 

ВИСТУПИЛИ: Найдан О.В. Ботнар Ю.А., Вельбівець О.І. 

 Ботнар Ю.А. наголосив на тому, що інформацію повинен надавати 

начальник управління охорони здоров’я,  а не заступник. Тому вніс пропозицію 

заслухати інформацію начальника управління охорони здоров’я на пленарному 

засіданні обласної ради. 
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ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

21. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. про інформацію начальника управління освіти і науки 

обласної державної адміністрації щодо функціонування мережі шкіл та виплати 

заробітної плати вчителям у Черкаській області 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Ботнар Ю.А. вніс пропозицію заслухати інформацію начальника 

управління освіти і науки обласної державної адміністрації на пленарному 

засіданні обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

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

22. СЛУХАЛИ: 

Ткаченка Ю.О. з інформацією щодо принципів та особливостей 

формування проекту обласного бюджету на 2017 рік 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Вельбівець О.І., Митюк Т.С. 

 Ботнар Ю.А. вніс пропозицію заслухати інформацію голови обласної 

державної адміністрації Ткаченка Ю.О. щодо принципів та особливостей 

формування проекту обласного бюджету на 2017 рік на пленарному засіданні 

обласної ради. 

 Ткаченко Ю.О. наголосив на тому, що 23 грудня 2016 року буде скликана 

позачергова сесія обласної ради, на яку буде внесено для розгляду питання 

«Про обласний бюджет на 2018 рік».  

 Ботнар Ю.А. зазначив, що обласний бюджет - це основний фінансовий 

документ та поцікавився коли отримають депутати обласної ради проект 

рішення «Про обласний бюджет на 2018 рік» на руки. Наголосив також на 

тому, що депутати обласної ради повинні отримати проект рішення вчасно, як 

передбачено Регламентом обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Ткаченка Ю.О. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

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

Вельбівця О.І.  про звіт  голови обласної державної адміністрації 

Ю.О.Ткаченка про виконання програм економічного і соціального розвитку 

Черкаської області та делегованих обласною радою повноважень 

  

ВИСТУПИЛИ:  

Ботнар Ю.А. вніс пропозицію заслухати звіт голови обласної державної 

адміністрації Ткаченка Ю.О. про виконання програм економічного і 

соціального розвитку Черкаської області та делегованих обласною радою 

повноважень на пленарному засіданні обласної ради. 

  

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії з технічними правками. 

 

Голосування: 

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

24. СЛУХАЛИ: 

Лошкова О.Г. - Про обрання представників громадськості до складу 

поліцейської комісії Управління поліції охорони в Черкаській області 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Лошкова О.Г. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування (за основу): 
«За» - 17, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» -0. 

 

25. СЛУХАЛИ: 

Ботнара Ю.А. – Про звернення до Президента України, Кабінету 

Міністрів України, Міністра агропромислового комплексу України, Міністра 

екології та природних ресурсів України, Комітету Верховної Ради України з 

питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи, Черкаської облдержадміністрації щодо створення 

Національного природного парку «Холодний Яр» на засадах компромісу між 

національними, господарськими та громадськими інтересами 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С., Вельбівець О.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          ІнформаціюБотнара Ю.А. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

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

Ботнар Ю.А. – Про звернення до Міністра внутрішніх справ України, 

Голови Національної поліції України щодо неприпустимості призначення 

Валерія Лютого на посаду начальника Головного управління Національної 

поліції України у Черкаській області 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Ботнара Ю.О. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

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

 

27. СЛУХАЛИ: 

 Сегеду А.В. - Про Звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Верховної Ради України, щодо неприпустимості скасування мораторію на 

експорт лісоматеріалів у вигляді необробленої деревини, зокрема лісу круглого 

у вигляді колод та стовпів 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Ботнар Ю.А., Вельбівець О.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Сегеди А.В. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 

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

 

 

28. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про звернення до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації права 

учасниками антитерористичної операції на отримання земельних ділянок для 

індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

Вельбівця О.І. - Про  скасування рішення Черкаської обласної ради від 

19.02.2016 № 3-46/VII «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України та 

Національного банку України щодо передачі Черкаського навчально-наукового 

інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» з державної власності до 

спільної власності територіальних громад Черкаської області з віднесенням 

його до сфери управління Черкаської обласної ради» (депутатський запит 

народного депутата України Петренка О.М., оголошений на засіданні 

Верховної Ради України 18 листопада 2016 року) 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

30. 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» - 17 , «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» -0. 

 

31. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. про інформацію Головного управління Держгеокадастру у 

Черкаській області щодо кількості звернень учасників АТО та членів їх сімей з 

питань виділення земельних ділянок, зарезервованих площ та причин відмови 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Мовчан В.О. 

 Вельбівець О.І. поінформував, що було проведено нараду з головами 

районних рад, на якій розглянуто дане питання. Зазначив, що саме на цій нараді 

було ініційовано розгляд даного питання на сесії обласної ради. Також 

направлено лист Державній службі України з питань геодезії, картографії та 

кадастру щодо запрошення їх представника для участі у роботі сесії Черкаської 

обласної ради з питання скарг жителів області на незадовільну роботу 

Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області при оформленні 

земельної ділянки. Нажаль, відповідь ще не отримали. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 
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Голосування: 

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

 

32. СЛУХАЛИ: 

Баштана О.В. про включення до порядку денного сесії питання «Про 

застосування антикризових заходів відносно Черкаського обласного 

комунального підприємства «Фармація». 

 

ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Вельбівець О.І. 

  

ВИРІШИЛИ: Питання не вносити на розгляд сесії. 

 

Голосування за  включення до порядку денного 10 сесії обласної ради 

питання «Про застосування антикризових заходів відносно Черкаського 

обласного комунального підприємства «Фармація» (пропозиція      

Баштана О.В.): 

«За» - 7, «проти» - 2,  «утрималось» - 2, «не голосувало» - 7. 

 

 

 

 

Голова                                                                                       О. Вельбівець 


