
 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VIІ скликання 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

17.02.2016                                            м. Черкаси                                        №  1 

 

засідання президії обласної ради 

 

 

Присутні 

 

члени президії: 

 

 

 

Вельбівець О.І, Ткаченко Ю.О.,                       

Тарасенко В.П.,            Кравцова Н.О.,                     

Баштан О.В, Кокодзей В.М., Рибченко О.В.,                       

Гайович В.Ю., Підгорний А.В.,                       

Омаргалієв К.С., Легойда С.М., Мушієк М.Г., 

Сегеда А.В., Лошков О.Г., Лупашко О.В., 

Доманський В.М. 

 

запрошені: перший заступник голови 

облдержадміністрації            Коваль В.В., 

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., Бреус О.В.,                   

Коваль С.В., Праведник О.П., Мазур Л.О., 

Пилипенко Ф.І., Нелезенко Н.П. 

 

 

 

 

Головуючий -  Вельбівець О.І. 
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Порядок денний: 

 

Про погодження питань порядку денного третьої сесії обласної ради 

сьомого скликання: 

      

1. Про Регламент 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 

 

2. Про Положення про президію 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 

 

3. Про Положення про постійні комісії 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 Положення про помічника-консультанта депутата 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 
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5. 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 

  

6. Про умови оплати  праці голови обласної ради 

 

Доповідають: 

Праведник  

Олексій Петрович 

-  начальник відділу правового забезпечення та 

кадрової роботи управління організаційно-

правового та інформаційного забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

 7. Про порядок виплати середньої заробітної плати звільненій з виборної  

посади 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 порядок виплати середньої заробітної плати звільненій з 

виборної посади 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 
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 9. Про програму економічного і соціального розвитку Черкаської області 

на 2016 рік 

 

Доповідають: 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку облдержадміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

  

10. Про цільову програму «Впровадження  в Черкаській області проекту 

Програми розвитку Європейського Союзу (ЄС) та  Організації Об’єднаних 

Націй ( ПРООН)  «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза –III на 

2016-2018 роки» 

 

Доповідають: 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку облдержадміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

11. Про Регіональну програму інформатизації Черкаської області на 2016-

2017 роки «Електронна Черкащина» 

Доповідають: 

Пасічник 

Сергій Леонідович 

- в.о. начальника управління культури та 

зв’язків з громадськістю 

облдержадміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

 12. Про комплексну програму функціонування та розвитку системи 

цивільного захисту області, забезпечення мобілізаційної готовності та 

мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного резерву щодо 

попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий 

період на 2016 – 2017 роки 

Доповідають: 

Криворучко 

Олександр Миколайович 

-  директор Департаменту з питань цивільного 

захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 



 5 

 

13. Про затвердження комплексної програми забезпечення техногенної та 

пожежної безпеки на території області, вжиття заходів щодо ліквідації 

наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2016-2020 роки 

 

Доповідають: 

Озеран 

Сергій Анатолійович 

- перший заступник начальника Управління 

державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у області 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

14. Про обласну цільову  програму підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі «Власний дім» на 2016- 2020 роки 

 

Доповідають: 

Полтавець 

Віталій Петрович 

- в.о. директора Департаменту розвитку 

інфраструктури та житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації 

Кокодзей 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань розвитку інфраструктури та житлово-

комунального господарства 

  

15. Про обласну програму «Шкільний автобус» на 2016 – 2020 роки  

 

Доповідають: 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- заступник начальник управління освіти і 

науки облдержадміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

 16. Про внесення змін до рішення обласної ради від 14.12.2011 № 10-3/VI 

«Про обласну програму підвищення якості шкільної природничо-математичної 

освіти на період до 2015 року» 

 

Доповідають: 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- начальник управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  
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 17.  Про затвердження Програми створення обласного страхового фонду 

документації на 2016 – 2020 роки 

 

Доповідають: 

Клименко 

Тетяна Анатоліївна 

- директор  Державного архіву області 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

 18.  Про затвердження Програми правової  освіти населення Черкаської 

області на 2016 – 2020 роки 

 

Доповідають: 

Спєваков 

Євген Васильович 

-  перший заступник начальника Головного 

територіального управління юстиції у області 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

 19. Про внесення змін до обласної комплексної програми „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 

 

 20. Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.12.2006 № 6-3/V 

«Про програму розвитку фізичної культури і спорту в області на 2007 – 2011 

роки» 

 

Доповідають: 

Зеленський  

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім’ї, молоді 

та спорту облдержадміністрації 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  
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21. Про дострокове припинення виконання програми розвитку хортингу в 

Черкаській області на 2013 – 2017 роки» 

 

Доповідають: 

Зеленський  

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім’ї, молоді 

та спорту облдержадміністрації 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

 22. 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: 

Пасічник 

Сергій Леонідович 

- в.о. начальника управління культури та 

зв’язків з громадськістю 

облдержадміністрації 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

  

23. 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 

 

 24. Про надання погодження ТОВ «Новий світ-Агро» на користування 

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

промислову розробку родовища прісних підземних вод в адмінмежах 

Городницької сільської ради Уманського району 

 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 
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25. Питання управління  майном обласної комунальної власності 

 

1) Про прийняття військового майна у спільну власність територіальних 

громад сіл, селиш, міст Черкаської області 

 

Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

2) Про передачу майна комунальної власності 

 

Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

3) Про списання майна комунальної власності 

 

Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

4) Про оренду комунального майна бюджетними установами  

Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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5) Про оренду майна комунального підприємства «Управління по 

експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної власності» 

 

Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 

6) Про встановлення  пільгової орендної плати на 2016 рік 

Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

7) Про часткове звільнення від сплати надходжень від орендної плати 

Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

8) Про зміну найменування та затвердження Статуту у новій редакції 

Смілянської спеціальної загальноосвітньої школи –інтернату Черкаської 

обласної ради  

Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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9) Про зміну найменування Бабанської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату Черкаської обласної ради та затвердження Статуту 

 

Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

10) Про реорганізацію Чигиринської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату I-II ступенів Черкаської обласної ради 

 

Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

11) Про внесення змін до рішень обласної ради   

 

Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

12) Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.04.2011 № 5-27/VI  

Доповідають: 

Праведник  

Олексій Петрович 

- начальник відділу правового забезпечення та 

кадрової роботи управління організаційно-

правового та інформаційного забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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13) Про внесення змін до рішення обласної ради від 27.12.2013 № 27-

12/VI «Про передачу та списання майна обласної комунальної власності» 

 

Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

14) Про оренду цілісного майнового комплексу Черкаського обласного 

комунального підприємства «Фармація» 

 

Доповідають: 

Праведник  

Олексій Петрович 

- начальник відділу правового забезпечення та 

кадрової роботи управління організаційно-

правового та інформаційного забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 

15) Про призначення Волошина О.О. директором комунальної  установи 

Черкаської обласної ради  «Черкаський обласний центр фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» 

 

Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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26. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської 

комісії Головного управління Національної поліції в Черкаській області 

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 

 

27. Про перейменування села Ленінське Смілянського району 

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 

 

28. Про перейменування села Ленінське Чорнобаївського району 

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 

 

29. Про комісію обласної ради з питань поновлення прав реабілітованих 

Доповідають: 

Праведник  

Олексій Петрович 

- начальник відділу правового забезпечення та 

кадрової роботи управління організаційно-

правового та інформаційного забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
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30. Про план роботи Черкаської обласної ради на 2016 рік 

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 

 

31. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Генеральної 

прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної 

фіскальної служби України щодо забезпечення належного, повного та 

об’єктивного розслідування фактів самовільного зайняття земельних ділянок, 

ухилення від сплати податків та привласнення чужого майна ФГ «РОМ» 

Доповідає: 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- керівник депутатської фракції «Відродження» 

 

32. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про внесення 

змін до чинного законодавства щодо передачі органам місцевого 

самоврядування повноважень в частині передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності 

Доповідає: 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

33. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо не підтримання внесення змін до Конституції України в частині 

надання особливого статусу Донбасу 

Доповідає: 

Гайович 

Вадим Юрійович 

- представник депутатської фракції 

Радикальної партії Олега Ляшка 

 

34. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до депутатів 

Верховної Ради України, Міністра  охорони здоров’я України О.Квіташвілі 

щодо виділення додаткових коштів для медичного забезпечення 

Христинівського району 

Доповідає: 

Гайович 

Вадим Юрійович 

- представник депутатської фракції 

Радикальної партії Олега Ляшка 
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35. Про звернення депутатів обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про вжиття заходів щодо 

покращення соціально-економічного розвитку регіону 

Доповідає: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

 

36. 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 

Доповідає: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

 

 

37. Про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради 

Морозової О.О. 

Доповідає: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

 

 

38. Про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради 

Ткаченка Ю.О. 

Доповідає: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

 

 

39. Про депутатський запит депутата обласної ради Баштана О.В. 

Доповідає: 

Баштан 

Олег Васильович  

- депутат обласної ради 

 

 

40. Про депутатський запит депутата обласної ради Підгорного  А.В. 

Доповідає: 

Підгорний 

Анатолій Вікторович  

- депутат обласної ради 

 

 

 41. Про обрання заступника голови обласної ради 

Доповідає: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 
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ВИСТУПИЛИ:  

Мушієк М.Г. – Про включення до порядку денного третьої сесії обласної 

ради сьомого скликання питання «Про звернення до Президента України та 

Верховної Ради України щодо внесення змін до Конституції України в частині 

призначення голів місцевих державних адміністрацій» (вноситься 

депутатською фракцією політичної партії Всеукраїнське об’єднання 

«Батьківщина») 

 

ВИРІШИЛИ:  

Питання включити до порядку денного сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Сегеда А.В. – Про включення до порядку денного третьої сесії обласної 

ради сьомого скликання питання «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до Кабінету Міністрів України щодо функціонування Державного закладу 

«Спеціалізована медико-санітарна частина №14» Міністерства охорони 

здоров’я України у м. Сміла Черкаської області (вноситься депутатською 

фракцією політичної партії «Українське об’єднання патріотів - УКРОП») 

 

ВИРІШИЛИ:  

Питання включити до порядку денного сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Рибченко О.В.  – Про включення до порядку денного третьої сесії 

обласної ради сьомого скликання питання «Про звернення депутатів обласної 

ради до Голови Верховної Ради України щодо внесення зміни до ст. 15 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

(вноситься депутатською фракцією Партії ветеранів Афганістану) 

 

ВИРІШИЛИ:  

Питання включити до порядку денного сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 
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1. СЛУХАЛИ: 

Лошкова  О.Г. -  Про Регламент обласної ради.  

Ознайомив зі змінами та доповненнями, внесеними постійною комісією 

обласної ради з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини (додаються до проекту рішення). 

Також поінформував про проект Регламенту, поданий депутатом обласної 

ради Ярішем А.А. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гайович В.Ю., Вельбівець О.І., Ткаченко Ю.О., Праведник О.П. 

Мушієк М.Г., який запропонував: 

1) доповнити останній абзац частини третьої статті 11 Регламенту  

словами «працівниками Національної поліції»; 

2) внести зміни до статті 19  в частині виключення положень щодо 

конфлікту інтересів; 

3) внести зміни до частини четвертої статті 20 щодо встановлення 

заборони голосування за іншого депутата і здійснення переголосування з 

відповідного питання; 

4) внести зміни до абзацу третього частини п’ятої статті 20 щодо 

заміни слів «У разі, коли на посаду голови обласної ради претендує кілька 

кандидатур, проводиться окреме голосування за кожну кандидатуру щодо 

включення її до бюлетеня за результатами голосування…» словами «У разі, 

коли на посаду голови обласної ради претендує кілька кандидатур, їх прізвища, 

імена і по батькові вносяться в бюлетень для таємного голосування в 

алфавітному порядку…». 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

Голосування: 

За основу:  «За» - 16 , «проти» - 0,  «утрималось» - 0; 

За першу пропозицію Мушієка М.Г.: «За» - 16 , «проти» - 0,  

«утрималось» - 0; 

За другу пропозицію Мушієка М.Г.: «За» - 2 , «проти» - 14,  

«утрималось» - 0; 

За третю пропозицію Мушієка М.Г.: «За» - 3 , «проти» - 10,  

«утрималось» - 3; 

За четверту пропозицію Мушієка М.Г.: «За» - 14 , «проти» - 0,  

«утрималось» - 2; 

За питання в цілому: «За» - 16 , «проти» - 0,  «утрималось» - 0. 
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2. СЛУХАЛИ: 

Лошкова О.Г. –  Про Положення про президію обласної ради.  

Ознайомив з доповненнями до проекту рішення, внесеними постійною 

комісією обласної ради з питань регламенту, місцевого самоврядування, 

забезпечення правопорядку та захисту прав людини (додаються до проекту 

рішення). 

   

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

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

 

3. СЛУХАЛИ: 

Лошкова О.Г.  – Про Положення про постійні комісії обласної ради зі 

змінами,  внесеними постійною комісією обласної ради з питань регламенту, 

місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав 

людини (додаються до проекту рішення). 

 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Лошкова О.Г. – Про Положення про помічника-консультанта депутата 

обласної ради зі змінами, внесеними постійною комісією обласної ради з 

питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та 

захисту прав людини (додаються до проекту рішення). 

 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Гайович В.Ю. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 
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5. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про  структуру  і чисельність виконавчого апарату 

обласної ради 

 
ВИСТУПИЛИ:  

Мушієк М.Г., Лупашко О.В. 

Кравцова Н.О., яка поінформувала щодо необхідності створення в 

структурі виконавчого апарату обласної ради підрозділу внутрішнього аудиту. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Праведника О.П. – Про умови оплати  праці голови обласної ради 

 
ВИСТУПИЛИ:  

Лошков О.Г., який запропонував голосувати за кожен пункт питання 

окремо. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Праведника О.П. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування: 

За пропозицію Лошкова О.Г.: «За» - 4 , «проти» - 9,  «утрималось» - 3; 

За питання в цілому: «За» - 15 , «проти» - 0,  «утрималось» - 1. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І.  – Про порядок виплати середньої заробітної плати 

звільненій з виборної  посади голови обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Мушієк М.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії.  

Рішення прийнято одноголосно. 
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8. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І.  – Про порядок виплати середньої заробітної плати 

звільненій з виборної  посади першого заступника голови обласної ради 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

 «За» - 15 , «проти» - 0,  «утрималось» - 1 (Кравцова Н.О.). 

  

9.   СЛУХАЛИ: 

Карманніка Р.В. – Про програму економічного і соціального розвитку 

Черкаської області на 2016 рік 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Голосування: 

 «За» - 14 , «проти» - 1,  «утрималось» - 1. 

 

10.  СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про цільову програму «Впровадження  в Черкаській 

області проекту Програми розвитку Європейського Союзу (ЄС) та  Організації 

Об’єднаних Націй ( ПРООН)  «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду 

фаза –III на 2016-2018 роки» 

 
ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

11.  СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. –  Про Регіональну програму інформатизації Черкаської 

області на 2016-2017 роки «Електронна Черкащина» 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 



 20 

 

12.  СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І.  –  Про комплексну програму функціонування та розвитку 

системи цивільного захисту області, забезпечення мобілізаційної готовності та 

мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного резерву щодо 

попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий 

період на 2016 – 2017 роки 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Баштан О.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

13.  СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І.  –  Про затвердження комплексної програми забезпечення 

техногенної та пожежної безпеки на території області, вжиття заходів щодо 

ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2016-2020 

роки 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

14.  СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про обласну цільову  програму підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2016- 2020 

роки 

 
ВИСТУПИЛИ:  

Мушієк М.Г., Полтавець В.П. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

15.  СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. –  Про обласну програму «Шкільний автобус» на 2016 – 

2020 роки  
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ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

16.  СЛУХАЛИ: 

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

14.12.2011 № 10-3/VI «Про обласну програму підвищення якості шкільної 

природничо-математичної освіти на період до 2015 року» 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

17.  СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. –  Про затвердження Програми створення обласного 

страхового фонду документації на 2016 – 2020 роки 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

18.  СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. –  Про затвердження Програми створення обласного 

страхового фонду документації на 2016 – 2020 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Лошков О.Г. 

 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

19.  СЛУХАЛИ: 

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

„Турбота” на 2014 – 2020 роки 
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ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

20.  СЛУХАЛИ: 

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

22.12.2006 № 6-3/V «Про програму розвитку фізичної культури і спорту в 

області на 2007 – 2011 роки» 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

21.  СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. –  Про дострокове припинення виконання програми 

розвитку хортингу в Черкаській області на 2013 – 2017 роки 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

22.  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: 

Рибченко О.В., Тарасенко В.П., Кокодзей  В.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

«За» - 10 , «проти» - 0,  «утрималось» - 6. 

 

23.  СЛУХАЛИ: 

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

області 
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ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

24.  СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. –  Про надання погодження ТОВ «Новий світ-Агро» на 

користування ділянками надр  з метою геологічного вивчення , у тому числі 

дослідно-промислову розробку родовища прісних підземних вод в адмінмежах 

Городницької сільської ради Уманського району 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Лошков О.Г., який запропонував у подальшому при підготовці проектів  

рішень з питань надання дозволів на користування ділянками надр в преамбулі 

посилатися на Водний кодекс України. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

2. Рекомендувати відділу правового забезпечення та кадрової роботи 

управління організаційно-правового та інформаційного забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради розглянути пропозицію Лошкова О.Г. 

 

 

25. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

25.1.  СЛУХАЛИ: 

Коваля С.В. - Про прийняття військового майна у спільну власність 

територіальних громад сіл, селиш, міст Черкаської області 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Коваля С.В.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

25.2.  СЛУХАЛИ: 

Коваля С.В. - Про передачу майна комунальної власності 

ВИСТУПИЛИ:  

Баштан О.В. 
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ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Коваля С.В.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 

За пункт 1: «За» - 16 , «проти» - 0,  «утрималось» - 0; 

За пункт 2: «За» - 16 , «проти» - 0,  «утрималось» - 0; 

За пункт 3: «За» - 15 , «проти» - 0,  «утрималось» - 1. 

 

25.3.  СЛУХАЛИ: 

Коваля С.В.  - Про списання майна комунальної власності 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Вельбівець О.І., Мушієк М.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Коваля С.В.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 

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

 

25.4.  СЛУХАЛИ: 

Коваля С.В.  - Про оренду комунального майна бюджетними установами  

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Коваля С.В. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

25.5.  СЛУХАЛИ: 

Коваля С.В. - Про оренду майна комунального підприємства «Управління 

по експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної власності» 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Коваля С.В. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

25.6.  СЛУХАЛИ: 

Коваля С.В.  - Про встановлення  пільгової орендної плати на 2016 рік 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Кравцова Н.О. 
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ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Коваля С.В. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

25.7.  СЛУХАЛИ: 

Коваля С.В. – Про часткове звільнення від сплати надходжень від 

орендної плати 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Коваля С.В. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 

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

 

25.8.  СЛУХАЛИ: 

Коваля С.В. - Про зміну найменування та затвердження Статуту у новій 

редакції Смілянської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Черкаської 

обласної ради 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Коваля С.В. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

25.9.  СЛУХАЛИ: 

Коваля С.В. - Про зміну найменування Бабанської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату Черкаської обласної ради та затвердження 

Статуту 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Коваля С.В. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

25.10.  СЛУХАЛИ: 

Коваля С.В. - Про реорганізацію Чигиринської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів Черкаської обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Кравцова Н.О., Доманський В.М., Гайович В.Ю., Рибченко О.В.,              

Мушієк М.Г. 
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ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Коваля С.В. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

25.11.  СЛУХАЛИ: 

Коваля С.В. -  Про внесення змін до рішень обласної ради   

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Коваля С.В. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

25.12.  СЛУХАЛИ: 

Праведника О.П.  -  Про внесення змін до рішення обласної ради від 

29.04.2011 № 5-27/VI 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Вельбівець О.І., Баштан О.В., Рибченко О.В., Мушієк М.Г., Лошков О.Г., 

Гайович В.Ю., Ткаченко Ю.О.,  Коваль В.В., Лупашко О.В. 

Кравцова Н.О., яка зазначила про необхідність здійснення попередньої 

підготовки списків керівників обласних комунальних підприємств з 

зазначенням моменту закінчення терміну дії їх контрактів. Також 

запропонувала доручити Ковалю С.В. розробити нове положення про трудові 

відносини з керівниками підприємств та залучити депутатів до звітування 

керівників підприємств про свою діяльність. 

Лошков О.Г., який запропонував підготувати проект рішення                                   

«Про Дудника О.М.»  та включити його до порядку денного третьої сесії 

обласної ради сьомого скликання. 

Мушієк М.Г., який запропонував з метою своєчасної підготовки проектів 

рішень обласної ради дати доручення управлінню майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату обласної ради готувати списки 

керівників комунальних підприємств, у яких закінчується термін дії контрактів, 

за 3 місяці до дати їх закінчення. 

 

ВИРІШИЛИ:  

         1. Інформацію Праведника О.П. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування: 

За основу:  «За» - 13 , «проти» - 2,  «утрималось» - 1; 

За пропозицію Кравцової Н.О.: «За» - 8 , «проти» - 8,  «утрималось» - 0; 

За питання в цілому: «За» - 16 , «проти» - 0,  «утрималось» - 0. 
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2. Доручити управлінню майном обласної комунальної власності 

виконавчого апарату обласної ради: 

1) підготувати проект рішення обласної ради «Про Дудника О.М.»; 

2) готувати списки керівників комунальних підприємств, у яких 

закінчується термін дії контрактів, за 3 місяці до дати їх закінчення. 

 

25.13.  СЛУХАЛИ: 

Коваля С.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 27.12.2013 

№ 27-12/VI «Про передачу та списання майна обласної комунальної власності» 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Коваля С.В. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

25.14.  СЛУХАЛИ: 

Праведника О.П.  –  Про оренду цілісного майнового комплексу 

Черкаського обласного комунального підприємства «Фармація». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Лошков О.Г., Рибченко О.В., Вельбівець О.І., Райтер В.М.,                     

Кравцова Н.О., Гітман А.Б., Ткаченко Ю.О., Лупашко О.В., Тарасенко В.П., 

Коваль С.В., Нелезенко Н.П. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Праведника О.П. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування: 

 «За» - 12 , «проти» - 1,  «утрималось» - 3. 

Стенограма  розгляду питання додається. 

 

 

25.15.  СЛУХАЛИ: 

Коваля С.В.  –  Про призначення Волошина О.О. директором комунальної  

установи Черкаської обласної ради  «Черкаський обласний центр фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Коваля С.В. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голосування за п.25 в цілому: 

 «За» - 16 , «проти» - 0,  «утрималось» - 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 
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26.  СЛУХАЛИ: 

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

поліцейської комісії Головного управління Національної поліції в Черкаській 

області 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пустовар  В.В., який запропонував  виключити питання з порядку 

денного третьої сесії обласної ради та продовжити відбір кандидатів до складу 

поліцейської комісії Головного управління Національної поліції у області, 

розглянути питання на наступній сесії обласної  ради. 

Мушієк М.Г., Лупашко  О.В.  

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Вельбівця О.І. взяти до відома.  

Протокольно: Виключити питання з порядку денного сесії, продовжити 

відбір кандидатів до складу поліцейської комісії Головного управління 

Національної поліції у області, розглянути питання на наступній сесії обласної  

ради. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

27.  СЛУХАЛИ: 

Мовчана В.О.  –  Про перейменування села Ленінське Смілянського 

району 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

28.  СЛУХАЛИ: 

Мовчана В.О.  –  Про перейменування села Ленінське Чорнобаївського 

району 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

29.  СЛУХАЛИ: 

Праведника О.П.  –  Про комісію обласної ради з питань поновлення прав 

реабілітованих 
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ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Праведника О.П. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

30.  СЛУХАЛИ: 

Мовчана В.О.  –  Про план роботи Черкаської обласної ради на 2016 рік 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Лошков О.Г., який ознайомив з доповненнями до проекту рішення, 

внесеними постійною комісією обласної ради з питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини 

(додаються до проекту рішення). 

 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

31.  СЛУХАЛИ: 

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

Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, 

Державної фіскальної служби України щодо забезпечення належного, повного 

та об’єктивного розслідування фактів самовільного зайняття земельних 

ділянок, ухилення від сплати податків та привласнення чужого майна ФГ 

«РОМ» 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

32.  СЛУХАЛИ: 

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

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про 

внесення змін до чинного законодавства щодо передачі органам місцевого 

самоврядування повноважень в частині передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 
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33.  СЛУХАЛИ: 

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

Верховної Ради України щодо не підтримання внесення змін до Конституції 

України в частині надання особливого статусу Донбасу 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

34.  СЛУХАЛИ: 

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

депутатів Верховної Ради України, Міністра  охорони здоров’я України 

О.Квіташвілі щодо виділення додаткових коштів для медичного забезпечення 

Христинівського району 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

35.  СЛУХАЛИ: 

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

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про вжиття 

заходів щодо покращення соціально-економічного розвитку регіону 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

36.  СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. –  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 
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ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

37.  СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. –  Про дострокове припинення повноважень депутата 

обласної ради Морозової О.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

38.  СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. –  Про дострокове припинення повноважень депутата 

обласної ради Ткаченка Ю.О. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Мушієк М.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

39.  СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. –  Про депутатський запит депутата обласної ради  

Баштана О.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

40.  СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. –  Про депутатський запит депутата обласної ради 

Підгорного  А.В. 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 
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41.  СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. –  Про обрання заступника голови обласної ради 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Голова                                                                                       О. Вельбівець 


