
 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VIІ скликання 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

07.06.2017                                            м. Черкаси                                        № 9   

 

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.,           

Коверський А.М., Сілко Л.А.,           

Доманський В.М., Омаргалієв К.С., 

Нестеренко І.І., Овчаренко М.С.,          

Павличук В.М., 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.,       

Гелеверя О.І., Дудник Н.Д., Запісочна О.В., 

Грицаченко С.М.  

 

 

Головуючий - Вельбівець О.І. 
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Порядок денний: 

 

 Про погодження питань порядку денного п’ятнадцятої сесії обласної 

ради сьомого скликання 
 

1. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) Про прийняття майна у комунальну власність 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о. начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

2) Про передачу майна комунальної власності 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

3) Про передачу цілісного майнового комплексу комунального 

підприємства «Кам’янська центральна районна аптека № 29» Черкаської 

обласної ради 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

4) Про списання майна комунальної власності 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 
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5) Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

6) Про надання дозволу на передачу в оренду майна бюджетним 

установам 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

7) Про надання дозволу на передачу в оренду майна комунального 

підприємства «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради» 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

8) Про надання дозволу на передачу в оренду майна Корсунь-

Шевченківського державного історико-культурного заповідника 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

9) Про надання дозволу на безоплатну передачу майна спільної 

власності територіальних громад, сіл, селищ та міст Черкаської області 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 
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          10) Про внесення змін до рішення обласної ради від 28.08.2015  

№ 42-14/VI «Про погодження плану санації комунального підприємства 

«Облпаливо» Черкаської обласної ради» 

 Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

11) Про внесення доповнень  та змін до деяких рішень обласної ради 

         Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

 12) Про реорганізацію комунального закладу «Корсунь-Шевченківська 

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 1-III ступенів Черкаської обласної 

ради» 

 Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 13) Про припинення діяльності Кропивнянського дитячого будинку для 

дітей шкільного віку Черкаської обласної ради 

 Доповідають: 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- начальник управління освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

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

майна обласної комунальної власності та пропорції її розподілу 

Доповідає: 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 
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15) Про передачу об’єктів та майна з балансу Департаменту 

містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального 

господарства Черкаської обласної державної адміністрації 

Доповідають: 

Демиденко 

Сергій Миколайович 

- директор Департаменту містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства обласної 

державної адміністрації 

 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

     

 16) Про призначення КАРПЕНКО О.А. на посаду завідувача 

комунального підприємства "Тальнівська центральна районна аптека № 73 

Черкаської обласної ради" 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

         17) Про призначення СОБКО І. В. на посаду директора комунального 

закладу "Черкаський обласний краєзнавчий музей" Черкаської обласної ради 

 Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

          18) Про призначення БОНДАР М.І. на посаду директора комунального 

закладу «Черкаський обласний центр соціально-психологічної реабілітації 

дітей» Черкаської обласної ради 

 Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 
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19) Про призначення БУРСЬКОЇ Н.В. на посаду директора комунального 

закладу «Обласний міжрегіональний центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей у м.Умані  Черкаської обласної ради» 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

2.  Про обрання представників громадськості до складу  поліцейської 

комісії  Департаменту патрульної поліції Національної поліції України 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

          3. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-7/VII 

«Про структуру і чисельність виконавчого апарату 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 

 4. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-8/VII 

«Про умови оплати праці голови обласної ради» 

Доповідають: 

Тарасенко  

Валентин Петрович 

- перший заступник голови обласної ради 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

5.  Про умови оплати праці першого заступника голови обласної ради 

Доповідають: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

http://www.oblradack.gov.ua/anons1.html
http://www.oblradack.gov.ua/anons1.html
http://oblradack.gov.ua/files/docs/3-8-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/3-8-7.doc
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6. Про умови оплати праці  заступника голови обласної ради 

Доповідають: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

7. Про обрання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я  

Доповідають: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

8. Про обрання постійної комісії обласної ради  з питань соціального 

захисту населення 

Доповідають: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

9. Про обрання голів постійних комісій з питань охорони здоров’я  

та з питань соціального захисту населення 

 Доповідають: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

10. Про внесення змін до деяких рішень обласної ради 

Доповідають: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

   

11. Про Стратегію розвитку малого та середнього підприємництва 

Черкаської області на 2017-2020 роки 

Доповідають: 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

 12. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Черкаської області на 2017 рік 

Доповідають: 

Карманнік  - директор Департаменту регіонального 

http://oblradack.gov.ua/files/docs/3-8-7.doc
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Роман Володимирович розвитку обласної державної адміністрації 

   

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

                  13. Про внесення змін до обласної програми фінансування ремонту доріг 

загального користування державного і місцевого значення, які проходять 

територією Черкаської області, та розвитку дорожньої інфраструктури на 2016-

2018 роки 

Доповідають: 

Чубань 

Сергій Васильович 

- начальник 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 

Кокодзей 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань розвитку інфраструктури та житлово-

комунального господарства 
 
 

 14. Про внесення змін до обласної програми розвитку громадянського 

суспільства на період до 2019 року 

Доповідають: 

Суховий 

Микола Олександрович 

- т. в. о. директора Департаменту культури та 

взаємозв’язків з громадськістю обласної 

державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

15. Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.02.2012 № 13-

6/VI «Про Програму розвитку інформаційного простору Черкаської області на 

2012 – 2017 роки» 

Доповідають: 

Суховий 

Микола Олександрович 

- т. в. о. директора Департаменту культури та 

взаємозв’язків з громадськістю обласної 

державної адміністрації  

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

16. Про внесення змін до Регіональної програми інформатизації 

Черкаської області на 2016 – 2017 роки „Електронна Черкащина“  
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Доповідають: 

Суховий 

Микола Олександрович 

- т. в. о. директора Департаменту культури та 

взаємозв’язків з громадськістю обласної 

державної адміністрації  

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

            17. Про внесення змін до рішення обласної ради від 03.06.2016 № 5-2/VII 

«Про обласну програму охорони навколишнього природного середовища на 

2016- 2020 роки» 

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 

18. Про внесення змін до програми підтримки діяльності органів 

виконавчої влади на 2016-2020 роки 

Доповідають: 

Овчаренко 

Сергій Миколайович 

- заступник голови, керівник апарату 

облдержадміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

19. Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.12.2016 № 11-2/VII 

"Про обласний бюджет 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 

           20. Про  звіт за 2016 рік із проведення моніторингу виконання Плану 

реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2015 -2017 роки 

Доповідають: 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 
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           21. Про внесення змін у додаток до рішення обласної ради від 25.06.2015 

№ 41-1/VI «Про перспективний план 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 

 

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

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 

23. Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів 

у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії по Монастирищенському 

комунальному спеціалізованому лісогосподарському підприємству 

          Доповідають: 

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 
 

           24. Про надання Канівській районній громадській організації мисливців та 

рибалок у користування мисливських угідь на території Канівського району 

Доповідають: 

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 

        25. Про припинення державному підприємству "Смілянське лісове 

господарство" права користування частиною мисливських угідь 

Доповідають: 

Горда - перший заступник начальника обласного 
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Василь Іванович управління лісового та мисливського 

господарства  

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

         26.  Про припинення державному підприємству "Черкаське лісове 

господарство" права користування частиною мисливських угідь 

Доповідають: 

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 

27. Про надання ТОВ "Мисливський клуб Фазан"у користування 

мисливських угідь для ведення мисливського господарства в лісових масивах 

Будянського, Смілянського, Городищенського лісництва ДП "Смілянське 

лісове господарство" 

Доповідають: 

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 

       28. Про надання ТОВ "Мисливський клуб Фазан" у користування 

мисливських угідь для ведення мисливського господарства в угіддях 

Дахнівського, Свидівського, Мошнівського лісництва ДП "Черкаське лісове 

господарство" та по межі судового ходу Кременчуцького водосховища 

Доповідають: 

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 

29. Про надання гірничого відводу кооперативу «Будсервіс» для розробки 

Катеринопільського -2 родовища пісків 

Доповідають: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 
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ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

          30.  Про хід виконання рішення обласної ради від 28.12.2011 № 11-2/VI 

"Про обласну цільову соціальну програму реформування системи закладів для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2012-2017 роки" 

Доповідають: 

Покатілова 

Оксана Іванівна 

- начальник служби у справах дітей обласної 

державної адміністрації 

Сілко 

Лариса Аркадіївна 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

31. Про хід виконання рішення обласної ради від 03.06.2016 № 5-3/VIІ 

"Про обласну цільову програму забезпечення підготовки (перепідготовки) та 

безперервного професійного розвитку медичних кадрів на 2016-2020 роки" 

Доповідають: 

Лобас 

Михайло Віталійович 

- начальник управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 

Сілко 

Лариса Аркадіївна 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

32.  Про передачу виробів медичного призначення 

Доповідають: 

   Лобас 

Михайло Віталійович 

- начальник управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 

    Сілко 

    Лариса Аркадіївна 

   -   секретар  постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

          33. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який 

враховується при визначенні вартості будівництва на стадії розробки проектної 

документації (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального 

ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що здійснюється за рахунок 

коштів обласного бюджету 

Доповідають: 

Демиденко 

Сергій Миколайович 

- директор Департаменту містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства обласної 

державної адміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

34.  Про делегування повноважень обласної ради обласній державній 

адміністрації 
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Доповідають: 

Тарасенко  

Валентин Петрович 

- перший заступник голови обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

         

 35. Звіт постійної комісії обласної ради з питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

36. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 

України Герасименка О.В. 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

37. Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Черкаської 

обласної ради 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

38. Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради 

Доповідає: 

Мовчан 

Василь Олексійович 

 

- керівник секретаріату  обласної ради 

39. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до голів районних 

рад, міських, сільських, селищних голів, депутатів усіх рівнів Черкаської 

області щодо вирішення питання порушення міжпосадових співвідношень у 

розмірі оплати кваліфікованої і некваліфікованої праці працівників галузі 

охорони здоров'я  

Доповідає: 
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Федорук  

Олександр Леонідович 

- депутат обласної ради 

 40.  Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

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

Верховної Ради України А.Парубія щодо відшкодування втрачених депозитних 

вкладів соціально-незахищеним вкладникам кредитних спілок 

Доповідає: 

Мушієк 

Михайло Григорович 

- керівник фракції ПП ВО «Батьківщина»в 

обласній раді 

 

         41. Про звернення Черкаської обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Міністерства культури України, Міністерства оборони 

України щодо заходів по збереженню ландшафтно-архітектурного комплексу 

"Садиба Даховських" в Черкаській області 

Доповідає: 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

42. Про звернення Черкаської обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо підтримки 

законопроекту № 6208  щодо фінансового забезпечення державного закладу 

«Спеціалізована медико-санітарна частина № 14 Міністерства охорони здоров’я 

України» 

Доповідає: 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

 43. Про звернення Черкаської обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, обласних рад щодо 

підтримки законопроектів № 5561 та № 5562  щодо внесення змін до чинного 

законодавства в Україні в частині формування цивілізованого ринку доступних 

вживаних автомобілів в Україні 

 Доповідає: 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

Проведення реєстрації  членів президії обласної ради. 

Зареєстровано 16 членів президії обласної ради. 
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Голосування за затвердження порядку денного (за основу): 

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

 

1. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) СЛУХАЛИ: 

 Вельбівця О.І. - Про прийняття майна у комунальну власність 

 

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» - 2. 

 

2) СЛУХАЛИ: 

 Вельбівця О.І. – Про передачу майна комунальної власності 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

3) СЛУХАЛИ: 

Дудник Н.Д. – Про передачу цілісного майнового комплексу 

комунального підприємства «Кам’янська центральна районна аптека № 29» 

Черкаської обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Рибченко О.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Дудник Н.Д. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

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

 

4) СЛУХАЛИ: 

Дудник Н.Д. – Про списання майна комунальної власності 

 

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

 

ВИРІШИЛИ:  
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 Інформацію Дудник Н.Д.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

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

 

5) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 
«За» - 12, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 6. 

 

6) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І - Про надання дозволу на передачу в оренду майна 

бюджетним установам 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

7) СЛУХАЛИ: 

 Дудник Н.Д. - Про надання дозволу на передачу в оренду майна 

комунального підприємства «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради» 

 

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

Овчаренко М.С. 

 Ботнар Ю.А. звернувся до доповідача із запитанням, чи передбачено в 

договорі оренди можливість припинення договірних відносин у разі 

виникнення необхідності використання об’єкта оренди за цільовим 

призначенням. 

 Доповідач надала відповідь на запитання. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Дудник Н.Д. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

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

 

8) СЛУХАЛИ: 

Дудник Н.Д. - Про надання дозволу на передачу в оренду майна Корсунь-

Шевченківського державного історико-культурного заповідника 
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ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Вельбівець О.І., Тарасенко В.П., Рибченко О.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Дудник Н.Д. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 

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

 

9) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. – Про надання дозволу на безоплатну передачу майна 

спільної власності територіальних громад, сіл, селищ та міст Черкаської області 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

10) СЛУХАЛИ: 

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

28.08.2015 № 42-14/VI «Про погодження плану санації комунального 

підприємства «Облпаливо» Черкаської обласної ради» 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

11) СЛУХАЛИ: 

Дудник Н.Д. – Про внесення доповнень  та змін до деяких рішень 

обласної ради 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Дудник Н.Д.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

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

 

12) СЛУХАЛИ: 

Дудник Н.Д. – Про реорганізацію комунального закладу «Корсунь-

Шевченківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 1-III ступенів 

Черкаської обласної ради» 
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ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Лошков О.Г., Сімушіна О.І., Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Дудник Н.Д. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

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

 

13) СЛУХАЛИ: 

Данилевського В.В. – Про припинення діяльності Кропивнянського 

дитячого будинку для дітей шкільного віку Черкаської обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Нестеренко І.І., Вельбівець О.І., Гайович В.Ю., 

Овчаренко М.С., Сімушіна О.І., Ботнар Ю.А., Ткаченко Ю.О., Тарасенко В.П. 

Вельбівець О.І. запропонував доповнити проект рішення абзацом такого 

змісту: «Враховуючи рішення Золотоніської районної ради від 31.05.2017         

№ 12-30/VІІ «Про порушення клопотання про передачу майнового комплексу 

Кропивнянського дитячого будинку для дітей шкільного віку Черкаської 

обласної ради у спільну власність територіальних громад сіл Золотоніського 

району», передачу нерухомого майна у спільну власність територіальних 

громад Золотоніського району здійснити за умови прийняття Золотоніською 

районною радою рішення про створення Центру соціальної підтримки дітей і 

сімей, відповідно до листа голови Золотоніської районної ради Саранчі В.П. від 

22.02.2017 № 189/01.1-113». 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Дудник Н.Д. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування (за основу): 
«За» - 14, «проти»- 0, «утрималось» - 0, «не голосувало» - 4. 

 

Голосування(за пропозицію Вельбівця О.І.): 
«За» - 12, «проти»- 0, «утрималось» - 0, «не голосувало» - 6. 

 

Голосування(за основу і в цілому з доповненнями): 
«За» - 14, «проти»- 0, «утрималось» - 0, «не голосувало» - 4. 

 

14) СЛУХАЛИ: 

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

плати за оренду майна обласної комунальної власності та пропорції її розподілу 

 

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

  

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 
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Голосування: 

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

 

15) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про передачу об’єктів та майна з балансу Департаменту 

містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального 

господарства Черкаської обласної державної адміністрації 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Мовчан В.О. 

 Ботнар Ю.А.  звернув увагу на те, що означене питання вноситься у 

порядок денний пленарного засідання із порушенням Регламенту обласної 

ради. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

ІІ. Голосування: 

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

 

16) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про призначення КАРПЕНКО О.А. на посаду завідувача 

комунального підприємства "Тальнівська центральна районна аптека № 73 

Черкаської обласної ради" 

 

ВИСТУПИЛИ: Овчаренко М.С., Ботнар Ю.А. 

 Овчаренко М.С. запропонував питання 16, 17, 18, 19 проголосувати за 

включення у порядок денний пленарного засідання  «пакетом». 

Ботнар Ю.А.  наголосив на тому, що депутати обласної ради не встигають 

якісно опрацювати проекти рішень через порушення термінів подачі 

документів, що передбачено Регламентом обласної ради. 

 

Протокольно: Виконавчому апарату обласної ради, керівникам структурних 

підрозділів обласної державної адміністрації звернути увагу 

на дотримання вимог Регламенту обласної ради щодо 

термінів подачі документів на розгляд сесії  та формування 

питань порядку денного пленарного засідання.  

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

Вельбівця О.І. -   Про обрання представників громадськості до складу  

поліцейської комісії  Департаменту патрульної поліції Національної поліції 

України 

  

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Ботнар Ю.А., Рибченко О.В. 

 Лошков О.Г. поінформував, що постійна комісія з питань регламенту 

розглянула означене питання на засіданні та рекомендує провести рейтингове 

голосування на пленарному засіданні. Також зазначив, що комісією не схвалена 

кандидатура Крохіна С.А. 

Вельбівець О.І. запропонував проголосувати за проект рішення за основу 

та підтримав пропозицію депутата обласної ради Лошкова О.Г. щодо 

проведення рейтингового голосування на сесії обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

 

Голосування (за проект рішення за основу та внесення питання на 

розгляд сесії): 

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

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

19.02.2016 № 3-7/VII «Про структуру і чисельність виконавчого апарату 

обласної ради» 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

4. СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В.П. – Про внесення змін до рішення обласної ради від 

19.02.2016 № 3-8/VII «Про умови оплати праці голови обласної ради» 

 

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

Вельбівець О.І. зазначив, що відповідно до ст. 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та статті 30 Закону України « Про 

запобігання корупції» існує конфлікт інтересів та заявив, що брати участь у 

голосуванні не буде. 

 

ВИРІШИЛИ:  

http://www.oblradack.gov.ua/anons1.html
http://www.oblradack.gov.ua/anons1.html
http://www.oblradack.gov.ua/anons1.html
http://oblradack.gov.ua/files/docs/3-8-7.doc
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          Інформацію Тарасенка В.П., Вельбівця О.І. взяти до відома. Питання 

внести на розгляд сесії. 

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

 

5. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. –Про умови оплати праці першого заступника голови 

обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П. 

Тарасенко В.П. повідомив про наявність конфлікту інтересів відповідно 

до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про 

запобігання корупції». Заявив, що брати участь у голосуванні не буде. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Вельбівця О.І., Тарасенка В.П.  взяти до відома. Питання 

внести на розгляд сесії. 

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

 

6. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. -  Про умови оплати праці  заступника голови обласної 

ради 

 

ВИСТУПИЛИ: Гайович В.Ю. 

Гайович В.Ю. повідомив про наявність конфлікту інтересів відповідно до 

законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про запобігання 

корупції». Заявив, що брати участь у голосуванні не буде. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Вельбівця О.І., Гайовича В.Ю. взяти до відома. Питання 

внести на розгляд сесії. 

Голосування: 

«За» - 12, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 6. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Мовчана В.О. - Про обрання постійної комісії обласної ради з питань 

охорони здоров’я, який поінформував, що на попередній сесії обласної ради 

було прийнято рішення щодо ліквідації постійної комісії з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення та створення постійних комісій з 

питань охорони здоров’я та постійної комісії соціального захисту населення. 

Згідно з рішенням керівники фракцій повинні були подати у місячний термін 

пропозиції щодо членства депутатів – членів фракцій у складі новоутворених 

постійних комісій.  

http://oblradack.gov.ua/files/docs/3-8-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/3-8-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/3-8-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/3-8-7.doc
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Зазначив, що до складу постійної комісії з питань охорони здоров’я 

пропозицій щодо членства депутатів  в означеній комісії надійшло від 12 

депутатів, до складу постійної комісії з питань соціального захисту населення 

надійшло лише від 3 депутатів.  

Звернув увагу, що відповідно до Положення про постійні комісії, 

мінімальний склад комісії може бути 5 осіб.  

Зазначив, що рішення № 13-48/VII від 19.04.2017 «Про постійні комісії 

обласної ради» набирає чинності після обрання складу новоутворених 

постійних комісій обласної ради.  

Акцентував увагу на тому що, якщо не буде обрано членів до постійних 

комісій, то питання № 8 «Про обрання голови постійної комісії обласної ради з 

питань охорони здоров’я»  та питання  № 9 «Про обрання голови постійної 

комісії обласної ради з питань соціального захисту населення» необхідно 

виключити з порядку денного пленарного засідання обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Гайович В.Ю., Овчаренко М.С., Вельбівець О.І. 

 Гайович В.Ю. поінформував, що перед засіданням президії надійшло 

звернення депутата Нестеренка І.І. про те, що він залишається працювати у 

постійній комісії з питань комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики.  

 Вельбівець О.І. звернувся до керівників фракцій з проханням визначитися 

із представниками до складу постійних комісій. 

Запропонував питання 7, 8, 9  порядку денного 15 сесії розглядати за 

умови подання керівниками фракцій до сесії пропозиції до складу постійних 

комісій.  

 

ВИРІШИЛИ:  

Питання №7, №8, №9 внести на розгляд сесії за умови подання 

пропозицій керівниками фракцій.  
 

10. СЛУХАЛИ: 

Лошкова О.Г. – Про внесення змін до деяких рішень обласної ради 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

11. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про Стратегію розвитку малого та середнього 

підприємництва Черкаської області на 2017-2020 роки 

 

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

сесії. 

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

 

12. СЛУХАЛИ: 

Карманніка Р.В. - Про внесення змін до Програми економічного і 

соціального розвитку Черкаської області на 2017 рік 

 

ВИСТУПИЛИ: Мовчан В.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Карманніка Р.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

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

 

13. СЛУХАЛИ: 

Дмитрієва В.О. - Про внесення змін до обласної програми фінансування 

ремонту доріг загального користування державного і місцевого значення, які 

проходять територією Черкаської області, та розвитку дорожньої 

інфраструктури на 2016-2018 роки 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Дмитрієва В.О. щодо проекту рішення з уточненими змінами 

взяти до відома. Питання внести на розгляд сесії. 

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

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

громадянського суспільства на період до 2019 року 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

15. СЛУХАЛИ: 

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

17.02.2012 № 13-6/VI «Про Програму розвитку інформаційного простору 

Черкаської області на 2012 – 2017 роки» 

  

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

сесії. 

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

 

16. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про внесення змін до Регіональної програми 

інформатизації Черкаської області на 2016 – 2017 роки „Електронна 

Черкащина“ 

 

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 внесення змін до рішення обласної ради від 

03.06.2016 № 5-2/VII «Про обласну програму охорони навколишнього 

природного середовища на 2016- 2020 роки» 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

18. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про внесення змін до програми підтримки діяльності 

органів виконавчої влади на 2016-2020 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Компанієць О.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

19. СЛУХАЛИ: 

Кравченко Н.М.  - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

23.12.2016 № 11-2/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік", яка акцентувала 

увагу на додаткових змінах та доповненнях до проекту рішення. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Ботнар Ю.А., Вельбівець О.І.  
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 Вельбівець О.І. запропонував внести проект рішення на розгляд сесії із 

змінами, запропонованими на засіданні постійної комісії.  

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Кравченко Н.М. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування: 

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

 

20. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про  звіт за 2016 рік із проведення моніторингу 

виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 

2015 -2017 роки 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

21. СЛУХАЛИ: 

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

від 25.06.2015 № 41-1/VI «Про перспективний план формування територій 

громад Черкаської області» 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

 Лошков О.Г. поінформував, що означене питання не підтримано 

постійною комісією.  

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

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

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

області 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

Вельбівця О.І. - Про погодження клопотання щодо приведення існуючого 

поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії по 

Монастирищенському комунальному спеціалізованому лісогосподарському 

підприємству 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

24. СЛУХАЛИ: 

Горду  В.І. - Про надання Канівській районній громадській організації 

мисливців та рибалок у користування мисливських угідь на території 

Канівського району 

 

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

 Ботнар Ю.А. зазначив, що питання неодноразово вносилось на розгляд 

пленарного засідання, але не набирало необхідної кількості голосів.  

Запропонував зняти питання з порядку денного пленарного засідання. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Ботнара Ю.А.: 
«За» - 6, «проти» - 0,  «утрималось» - 3, «не голосувало» - 9. 

 (не прийнято) 

 

Вельбівець О.І. запропонував внести питання на розгляд пленарного 

засідання.  

Голосування за пропозицію голови обласної ради Вельбівця О.І.: 
«За» - 8, «проти» - 4,  «утрималось» - 1, «не голосувало» - 5. 

(не прийнято) 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Питання зняти з розгляду сесії. 

 

25. СЛУХАЛИ: 

Горду В.І. - Про припинення державному підприємству "Смілянське 

лісове господарство" права користування частиною мисливських угідь 

 

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

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Горди В.І. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
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«За» - 12, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 6. 

 

26. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про припинення державному підприємству "Черкаське 

лісове господарство" права користування частиною мисливських угідь 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

27. СЛУХАЛИ: 

Горду В.І. - Про надання ТОВ "Мисливський клуб Фазан"у користування 

мисливських угідь для ведення мисливського господарства в лісових масивах 

Будянського, Смілянського, Городищенського лісництва ДП "Смілянське 

лісове господарство" 

 

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

Ботнар Ю.А. запропонував зробити технічні правки у пункті 2 проекту 

рішення, а саме: слово «рекомендувати» замінити словом «зобов’язати». 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Ботнара Ю.А.: 
«За» - 12, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 6. 

 

Голосування (за основу і в цілому): 

«За» - 12, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 6. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Горди В.І. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 
 

28. СЛУХАЛИ: 

Горду В.І. - Про надання ТОВ "Мисливський клуб Фазан" у користування 

мисливських угідь для ведення мисливського господарства в угіддях 

Дахнівського, Свидівського, Мошнівського лісництва ДП "Черкаське лісове 

господарство" та по межі судового ходу Кременчуцького водосховища 

 

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

Ботнар Ю.А. запропонував зробити технічні правки у пункті 2 проекту 

рішення, а саме: слово «рекомендувати» замінити словом «зобов’язати». 

Вельбівець О.І. вніс пропозицію запросити на пленарне засідання 

представників ТОВ "Мисливський клуб Фазан". 

 

ВИРІШИЛИ:  
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          Інформацію Горди В.І. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування (за основу і в цілому, із змінами): 
«За» - 11, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 7. 

 

29. СЛУХАЛИ: 

Омаргалієва К.С. - Про надання гірничого відводу кооперативу 

«Будсервіс» для розробки Катеринопільського -2 родовища пісків 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Омаргалієва К.С. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування: 

«За» - 12, «проти» - 1,  «утрималось» - 0, «не голосувало» -5. 

 

30. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про хід виконання рішення обласної ради від 28.12.2011 

№ 11-2/VI "Про обласну цільову соціальну програму реформування системи 

закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 

2012-2017 роки" 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 
«За» - 12, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 6. 

 

31. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про хід виконання рішення обласної ради від 03.06.2016 

№ 5-3/VIІ "Про обласну цільову програму забезпечення підготовки 

(перепідготовки) та безперервного професійного розвитку медичних кадрів на 

2016-2020 роки" 

 

ВИСТУПИЛИ: Овчаренко М.С., Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування (за основу і в цілому): 

«За» - 12, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 6. 

 

32. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про передачу виробів медичного призначення 

 

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

сесії. 

Голосування: 
«За» - 12, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 6. 

 

33. СЛУХАЛИ: 

Демиденка С.М. - Про встановлення розміру кошторисної заробітної 

плати, який враховується при визначенні вартості будівництва на стадії 

розробки проектної документації (нового будівництва, реконструкції, 

реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що 

здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Ботнар Ю.А., Легойда С.М., Мазур Л.О., 

Кравченко Н.М., Лошков О.Г., Ткаченко Ю.О., Кравченко Н.М. 

 Голова обласної державної адміністрації Ткаченко Ю.О. та голова 

обласної ради Вельбівець О.І. з метою підготовки узгодженого проекту рішення 

запропонували направити проект рішення на довивчення юридичним відділам 

обласної державної адміністрації та обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Питання не вносити на розгляд сесії. 

Голосування (за основу): 
«За» - 9, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 9. 

 

34. СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В.П. - Про делегування повноважень обласної ради обласній 

державній адміністрації 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Тарасенка В.П. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 12, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 6. 

 

35. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Звіт постійної комісії обласної ради з питань регламенту, 

місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 
«За» - 12, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 6. 
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36. СЛУХАЛИ: 

Лошкова О.Г. - Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної 

Ради України Герасименка О.В. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 
«За» - 10, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 8. 

 

37. СЛУХАЛИ: 

Мовчана В.О. - Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Черкаської обласної ради 

 

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

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 
«За» - 11, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 7. 

 

38. 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» - 11, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 7. 

 

39. СЛУХАЛИ: 

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

голів районних рад, міських, сільських, селищних голів, депутатів усіх рівнів 

Черкаської області щодо вирішення питання порушення міжпосадових 

співвідношень у розмірі оплати кваліфікованої і некваліфікованої праці 

працівників галузі охорони здоров'я 

 

ВИСТУПИЛИ: Овчаренко М.С. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 
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Голосування: 

«За» - 11, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 7. 

 

40. 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 відшкодування втрачених 

депозитних вкладів соціально-незахищеним вкладникам кредитних спілок 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

«За» - 10, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 8. 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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

України, Верховної Ради України, Міністерства культури України, 

Міністерства оборони України щодо заходів по збереженню ландшафтно-

архітектурного комплексу "Садиба Даховських" в Черкаській області 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 
«За» - 10, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 8. 

 

42. СЛУХАЛИ: 

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

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо підтримки 

законопроекту № 6208  щодо фінансового забезпечення державного закладу 

«Спеціалізована медико-санітарна частина № 14 Міністерства охорони здоров’я 

України» 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 
«За» - 12, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» -6. 

 

43. СЛУХАЛИ: 

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

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, обласних рад 

щодо підтримки законопроектів № 5561 та № 5562  щодо внесення змін до 
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чинного законодавства в Україні в частині формування цивілізованого ринку 

доступних вживаних автомобілів в Україні 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

«За» - 12, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» -6. 

 

Різне. 

 

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

Легойда С.М. 

 Гайович В.Ю. запропонував включити в порядок денний пленарного 

засідання питання «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсного 

відбору керівників підприємств, установ, закладів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області», наголосивши на 

тому, що це депутатське звернення і може бути включено до порядку денного 

чергової сесії. 

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

Гайовичем В.Ю., у порядок денний пленарного засідання суперечить 

Регламенту обласної ради. Проект рішення не розглядався на засіданнях 

постійних комісій обласної ради, рекомендував позачергово скликати постійну 

комісію з питань комунальної власності, підприємництва та регуляторної 

політики і розглянути проект рішення. Підготувати відповідні висновки 

постійної комісії та внести пропозицію про включення означеного питання у 

порядок денний на пленарному засіданні. Зазначив, що в іншому випадку не 

можливо поставити це питання у порядок денний і приймати рішення.  

Ботнар Ю.А. звернув увагу на необхідності дотримання Регламенту. 

Поінформував, шо фракція ВО «Свобода» не буде голосувати за проекти 

рішення, які будуть вноситися з порушенням Регламенту.  

 Легойда С.М. запропонувала повернутися до голосування з питання         

№ 33 «Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який 

враховується при визначенні вартості будівництва на стадії розробки проектної 

документації (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального 

ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що здійснюється за рахунок 

коштів обласного бюджету» та включити його до порядку денного пленарного 

засідання для неупередженого і повного розгляду депутатами обласної ради з  

урахуванням юридичних висновків, які будуть підготовлені.  

 

Голосування за повернення до голосування з питання № 33 «Про 

встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується 

при визначенні вартості будівництва на стадії розробки проектної 

документації (нового будівництва, реконструкції, реставрації, 

капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що 
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здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету» (пропозиція депутата 

обласної ради Легойди С.М.) : 

«За» - 10, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» -8. 

 

СЛУХАЛИ:  

 Демиденка С.М. - Про встановлення розміру кошторисної заробітної 

плати, який враховується при визначенні вартості будівництва на стадії 

розробки проектної документації (нового будівництва, реконструкції, 

реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що 

здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету 

 

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

 Вельбівець О.І. запропонував внести означене питання на розгляд сесії та 

доручити апарату обласної ради підготувати правовий висновок та вивчити 

питання спільно з юридичним відділом обласної державної адміністрації та 

Департаментом.   

 

Голосування: 
«За» - 11, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» -7. 

 

ВИРІШИЛИ:  

           Питання «Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, 

який враховується при визначенні вартості будівництва на стадії розробки 

проектної документації (нового будівництва, реконструкції, реставрації, 

капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що 

здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету» внести на розгляд 

сесії. 
 

 

  

Голова                                                                                       О. Вельбівець 


