
 

  
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VIІІ скликання 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

16.12.2021                                            м. Черкаси                                        № 6   

 

засідання президії обласної ради 

 

Присутні 

члени президії: 

 

 

Підгорний А.В., Сущенко Р.В.,  Мушієк М.Г.,          

Доманський В.М., Лісовий С.М., Скічко  О.О. 

Куклін О.В., Журба С.В.,  Данилевський В.В., 

Плічко Г.І., Коваленко О.А., Легойда С.М., 

Коваль В.В., Радченко С.В., Помченко 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:                  

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

Бреус О.В., Гелеверя О.І., Рак О.М.,  

Нелезенко Н.П., Орленко О.В. 

 

 

Головуючий – Підгорний А.В. 
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Порядок денний: 

 

 Про погодження питань порядку денного десятої сесії обласної ради 

восьмого скликання   

                                                                                                
 1. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 1) Про передачу майна комунальної власності 

Доповідають: 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- заступник начальник управління, начальник 

відділу з питань оренди управління 

об’єктами спільної власності територіальних 

громад області виконавчого апарату обласної 

ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 2) Про визнання таким, що втратив чинність, Статуту комунальної 

установи Черкаської обласної ради «Черкаський обласний центр фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» 

Доповідають: 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- заступник начальник управління, начальник 

відділу з питань оренди управління 

об’єктами спільної власності територіальних 

громад області виконавчого апарату обласної 

ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

3) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки 

Доповідають: 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- заступник начальник управління, начальник 

відділу з питань оренди управління 

об’єктами спільної власності територіальних 

громад області виконавчого апарату обласної 

ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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Гончаренко 

Віктор Григорович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

 4) Про регуляторну діяльність Черкаської обласної ради у 2022 році 

Доповідають: 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- заступник начальник управління, начальник 

відділу з питань оренди управління 

об’єктами спільної власності територіальних 

громад області виконавчого апарату обласної 

ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

2. Про затвердження звіту за результатами роботи комісії з оцінки 

корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Сущенко 

Роман Володимирович 

- перший заступник голови обласної ради, 

голова комісії з оцінки корупційних ризиків у 

діяльності Черкаської обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

- 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 04.06.2021 № 7-

10/VIII «Про затвердження Антикорупційної програми Черкаської обласної 

ради на 2021-2023 роки» 

Доповідають: 

Сущенко 

Роман Володимирович 

- перший заступник голови обласної ради, 

голова комісії з оцінки корупційних ризиків у 

діяльності Черкаської обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
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4. Звіт голови Черкаської обласної ради 

Доповідає: 

Підгорний 

Анатолій Вікторович 

- голова Черкаської обласної ради 

  

5. Про Програму економічного і соціального розвитку Черкаської 

області на 2022 рік 

Доповідають: 

Стеценко 

Василь Борисович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

  Віштак 

Ігор Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

 

6. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.12.2020 №4-

8/VIII «Про обласний бюджет Черкаської області на 2021 рік» 

Доповідають: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації 

  Віштак 

Ігор Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

 

7. Про обласний бюджет  Черкаської області на 2022 рік 

Доповідають: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації 

  Віштак 

Ігор Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

 

8. Інформація про результати діяльності Черкаської обласної 

прокуратури на території області  

Доповідає: 

Воронін 

Олександр 

Володимирович 

   - керівник Черкаської обласної прокуратури 
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9. Про надання товариству з обмеженою відповідальністю 

«Мисливське господарство «Сунки» у користування мисливських угідь 

Доповідають: 

  Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

  Бондаренко 

Валерія Олександрівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

Гончаренко 

Віктор Григорович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 10. Про внесення змін до складу постійних комісій Черкаської обласної 

ради 

Доповідають: 

Підгорний 

Анатолій Вікторович 

- голова Черкаської обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії з питань регламенту, 

місцевого самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

11. Про звернення Черкаської обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України щодо неприпустимості набрання чинності закону 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» 

(реєстр № ВР 5600) 

Доповідає: 

Коваль 

Віталій Володимирович 

- керівник фракції політичної партії 

«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» в 

Черкаській обласній раді 

 

 12. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я, 

Міністерства фінансів України, Національної служби здоров’я України щодо 

збільшення з 1 січня 2022 року тарифу на послуги з надання екстреної 

медичної допомоги 

Доповідає: 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- керівник фракції політичної партії 

Всеукраїнське об’єднання «ЧЕРКАЩАНИ» в 

Черкаській обласній раді 
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 13. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і 

науки України, щодо фінансової підтримки з державного бюджету 

утримання закладів професійної (професійно-технічної) освіти на 2022 рік 

Доповідає: 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- депутат обласної ради 

 

 

  Проведення реєстрації  членів президії обласної ради. 

Зареєстровано 12 членів президії обласної ради. 

 

Підгорний А.В. повідомив, що 30.11.2021 видано розпорядження про 

скликання десятої сесії обласної ради. Зазначив, що проєкт порядку денного 

засідання президії роздано членам президії. Поставив на голосування 

запропонований  проєкт порядку денного засідання президії. 

 

Голосування за порядок денний засідання президії: 

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

 

Підгорний А.В. запропонував членам президії перейти до розгляду 

питань порядку денного. 

 

1. Питання управління майном обласної комунальної власності. 

 

1) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про передачу майна комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний сесії):  

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

 

2) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про визнання таким, що втратив чинність, Статуту 

комунальної установи Черкаської обласної ради «Черкаський обласний центр 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». 
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ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний сесії):  

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

 

3) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки. Зазначив, що питання також 

має бути розглянуте на засідання постійної комісії з питань 

агропромислового розвитку та земельних відносин. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування:  

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

 

4) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про регуляторну діяльність Черкаської обласної ради 

у 2022 році. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний сесії):  

«За» - 13, «проти» -0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

  

2. СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про затвердження звіту за результатами роботи 

комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 Голосування (за включення питання в порядок денний сесії):  

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

Підгорного А.В.  - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

04.06.2021 № 7-10/VIII «Про затвердження Антикорупційної програми 

Черкаської обласної ради на 2021-2023 роки». 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії):  

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

 

4. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. , який запропонував включити в порядок денний сесії 

питання «Звіт голови Черкаської обласної ради». 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В.  взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії):  

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

 

5. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про Програму економічного і соціального розвитку 

Черкаської області на 2022 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваль В.В. 

 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії із 

врахуванням пропозицій, які вносилися на засіданнях постійних 

комісій): 

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

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії із врахуванням пропозицій, які вносилися на засіданнях 

постійних комісій. 
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6. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

24.12.2020 №4-8/VIII «Про обласний бюджет Черкаської області на 2021 рік». 

 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії за 

умови включення змін, які були запропоновані на засіданні постійної 

комісії):  

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

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про обласний бюджет  Черкаської області на        

2022 рік. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії): 

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

 

8. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В., який повідомив, що Інформація про результати 

діяльності Черкаської обласної прокуратури на території області буде 

озвучена на сесії обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії): 

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

Підгорного А.В. – Про надання товариству з обмеженою 

відповідальністю «Мисливське господарство «Сунки» у користування 

мисливських угідь. 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваль В.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії за умови розгляду на засіданні постійної комісії. 

 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії за 

умови розгляду на засіданні постійної комісії):  

«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» - 1, «не голосувало» - 1. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про внесення змін до складу постійних комісій 

Черкаської обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Легойда С.В., Помченко О.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії за умови розгляду на засіданні постійної комісії. 

 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії за 

умови розгляду на засіданні постійної комісії): 

«За» - 9, «проти» - 1,  «утрималось» - 5, «не голосувало» - 0. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про звернення Черкаської обласної ради до 

Президента України, Верховної Ради України щодо неприпустимості 

набрання чинності закону «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр № ВР 5600). 

 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії): 

«За» - 5, «проти» - 0,  «утрималось» - 2, «не голосувало» - 8. 

(рішення не прийнято) 

ВИРІШИЛИ: Питання не вносити на розгляд сесії. 
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12. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. -  Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства 

охорони здоров’я, Міністерства фінансів України, Національної служби 

здоров’я України щодо збільшення з 1 січня 2022 року тарифу на послуги з 

надання екстреної медичної допомоги. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії): 

«За» - 10, «проти» - 0,  «утрималось» - 3, «не голосувало» - 2. 

  

13. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства 

освіти і науки України, щодо фінансової підтримки з державного бюджету 

утримання закладів професійної (професійно-технічної) освіти на 2022 рік. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії): 

«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

  

Різне. 

Підгорний А.В. запросив депутатів обласної ради на зустріч із 

директором КНП «Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської 

обласної ради» Парамоновим В.В., на якій буде презентовано звіт про 

діяльність комунального підприємства з пріоритетних питань за рік.  

 

 

 

Голова                                                                               Анатолій ПІДГОРНИЙ 

 

 

 


