
 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VIІ скликання 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

18.10.2017                                            м. Черкаси                                        № 11   

 

засідання президії обласної ради 

 

Присутні 

члени президії: 

 

 

Вельбівець О.І, Ткаченко Ю.О.,                       

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

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

Парамонов В.В., Захарцев П.П.,            

Ковбоша О.Р., Омаргалієв К.С.,  

Овчаренко М.С., Авраменко М.Ю.,  

Ботнар Ю.А.,  Далібожак І.С.,  Рибченко О.В. 

 

 

запрошені: заступники голови облдержадміністрації,             

керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації, територіальних органів 

міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади в області (список додається) 

 

 

 

 

від виконавчого 

апарату обласної ради:                  

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

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

Орленко О.В. 

 

 

Головуючий - Вельбівець О.І. 
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Порядок денний: 

 

 Про погодження питань порядку денного сімнадцятої сесії обласної 

ради сьомого скликання 

 

1. Питання управління майном обласної комунальної власності: 

1) Про передачу майна комунальної власності 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії 

обласної ради з питань комунальної 

власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 2) Про внесення змін до рішення обласної ради від 09.06.2017              

№ 15-3/VІІ "Про передачу майна комунальної власності" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії 

обласної ради з питань комунальної 

власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

           3) Про списання майна комунальної власності 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії 

обласної ради з питань комунальної 

власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

  

 4) Про надання дозволу Черкаському обласному комунальному 

підприємству "Фармація" на передачу в оренду майна 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії 

обласної ради з питань комунальної 

власності, підприємництва та 

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

№ 42-15/VI "Про оренду майна комунального підприємства "Облпаливо" 

Черкаської обласної ради" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії 

обласної ради з питань комунальної 

власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

6) Про внесення змін до рішення обласної ради від 09.06.2017               

№ 15-6/VII «Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу» 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії 

обласної ради з питань комунальної 

власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

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

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

друкованої продукції 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії 

обласної ради з питань комунальної 

власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

8)  Про внесення змін до рішення обласної ради від 12.10.2016              

№ 9-20/VIІ "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору 

керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Черкаської області" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії 

обласної ради з питань комунальної 

власності, підприємництва та 

регуляторної політики 
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9) Про внесення змін до рішення обласної ради від 16.12.2016  

№ 10-18/VIІ "Про управління суб’єктами та об'єктами спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії 

обласної ради з питань комунальної 

власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

  10) Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.06.2016           

№ 5-50/VIІ "Про затвердження граничних сум витрат, що здійснюються за 

рахунок коштів обласного бюджету" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії 

обласної ради з питань комунальної 

власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

11) Про внесення змін до рішення обласної ради від 08.09.2017            

№ 16-16/VII «Про надання комунальному закладу «Черкаська обласна 

психіатрична лікарня» Черкаської обласної ради на поділ земельної ділянки»  

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії 

обласної ради з питань комунальної 

власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

12) Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки площею 25,1675 га комунального закладу 

«Черкаська обласна психіатрична лікарня» Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії 

обласної ради з питань комунальної 

власності, підприємництва та 

регуляторної політики 
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13) Про призначення КЛІМОВА М.Є. на посаду головного лікаря 

комунального закладу "Черкаська обласна станція переливання крові 

Черкаської обласної ради" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

   

14) Про передачу об’єкта 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 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії 

обласної ради з питань комунальної 

власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

          

         2. Про внесення змін у додаток до Обласної програми підтримки вищих 

навчальних закладів Черкаської області на 2015-2019 роки 

Доповідають: 

Сімушина 

Оксана Іванівна 

- заступник  начальника управління освіти і 

науки обласної державної адміністрації 

 

Ковбоша 

Оксана Романівна  

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

          3. Про внесення змін до обласної програми підвищення якості 

шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року 

            Доповідають: 

Сімушина 

Оксана Іванівна 

- заступник  начальника управління освіти і 

науки обласної державної адміністрації 

 

Ковбоша 

Оксана Романівна  

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  
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4. Про внесення змін у додаток до рішення обласної ради від 25.06.2015 

№ 41-1/VІ   «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 

        

 5.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 
 

6. Про затвердження положення про персональні стипендії народним 

артистам України    

   Доповідають: 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- директор Департаменту культури та зв’язків 

з громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Ковбоша 

Оксана Романівна  

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

        7. Про хід виконання рішення обласної ради від 25.03.2016 №4-6/VIІ 

"Про Програму забезпечення правопорядку, запобігання і протидії корупції в 

області на 2016 – 2020 роки" 

Доповідають: 

Лютий 

Валерій Васильович 

- начальник Головного управління 

Національної поліції в Черкаській області 
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Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 

        8.  Про хід виконання рішення обласної ради від 28.12.2011 № 11-3/VI , 

із змінами, внесеними рішенням від 03.06.2016 № 5-7/VII "Про Програму 

розвитку футболу в Черкаській області на 2012-2020 роки" 

Доповідають: 

Зеленський 

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту обласної державної 

адміністрації 

 

Ковбоша 

Оксана Романівна  

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

9.  Про погодження ПАТ "Золотоніський маслоробний комбінат" 

надання у користування ділянок надр з метою видобування питних підземних 

вод Златокраївського родовища 

Доповідають: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

          10.Про погодження КП "Комунальник-Сервіс" Шполянської міської 

ради надання у користування ділянок надр з метою видобування питних 

підземних вод Шполянського родовища 

Доповідають: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

           11. Про надання гірничого відводу Гельмязівському колективному 

підприємству "Будівельник" для розробки Коврайського родовища суглинків 

Доповідають: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 
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12. Про припинення державному підприємству "Смілянське 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 

        13. 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 

         14. 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 

         15. 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 
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         16. Про віднесення міста Корсунь-Шевченківський Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області до категорії міст обласного 

значення 

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 

        17. Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної 

Ради України Коваленка О.Я. 

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 

 

         18. Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної 

Ради України Костюченка В.О. 

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 

 

      19. Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 
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  20. Інформація голови тимчасової контрольної комісії обласної ради з 

перевірки використання коштів, які залучаються із державного та місцевих 

бюджетів для виконання ремонтних робіт доріг державного значення  

Доповідає: 

Воронов 

Сергій Павлович 

- голова тимчасової контрольної комісії 

обласної ради з перевірки використання 

коштів, які залучаються із державного та 

місцевих бюджетів для виконання 

ремонтних робіт доріг державного значення 

 

         21. Про звернення депутатів обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національної поліції 

України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України про 

надання належної правової та політичної оцінки вчиненим М. Саакашвілі та 

його прибічниками діям, а також про вжиття відповідних процесуальних дій 

щодо всіх учасників прориву державного кордону  

Доповідає: 

Баштан 

Олег Васильович 

- депутат обласної ради 

22. Про скасування рішення Черкаської обласної ради від 08.09.2017 

№16-22/VII в частині внесення змін до обласної комплексної програми 

«Турбота» на 2014-2020 роки 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

 23. Про скасування рішення обласної ради  від 08.09.2017 № 16-22/VII в 

частині затвердження Порядку виплати компенсації за проїзд автомобільним 

транспортом пільгових категорій громадян на міжміських внутрі- та 

міжобласних маршрутах загального користування (протяжність яких перевищує 

50 км)  

Доповідає: 

Мушієк 

Михайло Григорович 

- керівник фракції ПП ВО «Батьківщина»в 

обласній раді 

 

Проведення реєстрації  членів президії обласної ради. 

Зареєстровано 16 членів президії обласної ради. 

 

 Голосування за затвердження порядку денного (в цілому): 

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

  

Лошков О.Г. вніс пропозицію розглянути на пленарному засіданні 

обласної ради інформацію «Про стан фінансово-господарської діяльності та 
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орендних відносин комунального підприємства «Аеропорт Черкаси» 

Черкаської обласної ради». 

 

1. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. - Про передачу майна комунальної власності 

 

ВИСТУПИЛИ: Далібожак І.С., Овчаренко М.С., Лошков О.Г. 

Вельбівець О.І. звернув увагу, що на засіданні постійної комісії 

обласної ради з питань комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики відсутній був кворум. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

2) СЛУХАЛИ: 

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

09.06.2017 № 15-3/VІІ "Про передачу майна комунальної власності" 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Овчаренко М.С. 

Лошков  О.Г. зазначив, що неправомірно вносити питання на розгляд 

пленарного засідання, якщо немає позитивного висновку постійної комісії. 

Звернувся з проханням до голови обласної ради надати доручення апарату 

обласної ради підготувати на сесію інформацію щодо відвідування 

депутатами обласної ради засідань постійних комісій та пленарних засідань 

обласної ради.    

 

ВИРІШИЛИ:  

(протокольно)    

доручити  виконавчому апарату обласної ради підготувати 

інформацію щодо відвідування депутатами обласної ради 

засідань постійних комісій та пленарних засідань обласної 

ради.    

 

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

розгляд сесії. 

Голосування: 

«За» - 11 , «проти» - 0,  «утрималось» - 0 , «не голосувало» - 5. 

 

3) СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. - Про списання майна комунальної власності 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Лошков О.Г., Лупашко О.В. 
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Голосування: 

«За» - 7 , «проти» - 0,  «утрималось» - 0 , «не голосувало» - 9. 

 

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

 Ботнар Ю.А. запропонував провести засідання постійної комісії 

обласної ради з питань комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики і розглянути питання до початку пленарного  

засідання. 

Вельбівець О.І. зазначив, що відповідно до Регламенту обласної ради 

питання вносяться на сесію обласної ради після розгляду їх у постійних 

комісіях обласної ради. Запропонував пункт №1 порядку денного засідання 

президії обласної ради залишити без розгляду, питання внести на розгляд 17 

сесії обласної ради за умови розгляду на засіданні постійної комісії. 

 

Голосування за пропозицію голови обласної ради Вельбівця О.І.: 
«За» - 11, «проти» - 0,  «утрималось» - 2 , «не голосувало» - 3. 

 

ВИРІШИЛИ:  

(протокольно) 

Пункт №1 «Питання управління майном обласної 

комунальної власності» порядку денного засідання президії 

обласної ради залишити без розгляду, питання внести на 

розгляд 17 сесії обласної ради за умови наявності 

відповідних висновків постійної комісії. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Сімушину О.І. -   Про внесення змін у додаток до Обласної програми 

підтримки вищих навчальних закладів Черкаської області на 2015-2019 роки 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Сімушиної О.І. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування: 

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

 

3. СЛУХАЛИ: 

Сімушину О.І. -  Про внесення змін до обласної програми підвищення 

якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Сімушиної О.І.  взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

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

Карманніка Р.В. – Про внесення змін у додаток до рішення обласної 

ради від 25.06.2015 № 41-1/VІ «Про перспективний план формування 

територій громад Черкаської області».  

 

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

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

5. СЛУХАЛИ: 

Дмітрієва 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. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Кокодзей В.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Дмітрієва В.О. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

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

 

6. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про затвердження положення про персональні 

стипендії народним артистам України        

 

ВИСТУПИЛИ: Легойда С.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Голосування: 
«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 3. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Лютого В.В. - Про хід виконання рішення обласної ради від 25.03.2016 

№4-6/VIІ "Про Програму забезпечення правопорядку, запобігання і протидії 

корупції в області на 2016 – 2020 роки" 

 

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

          Інформацію Лютого В.В. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

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

 

8. СЛУХАЛИ: 

Зеленського М.В. – Про хід виконання рішення обласної ради від 

28.12.2011 № 11-3/VI , із змінами, внесеними рішенням від 03.06.2016 № 5-

7/VII "Про Програму розвитку футболу в Черкаській області на 2012-2020 

роки". 

 

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

Омаргалієв К.С. 

 Вельбівець О.І. звернувся до доповідача надати роз’яснення щодо 

порядку використання коштів в рамках програми за поточний бюджетний 

рік, а також надати пропозиції щодо використання залишку коштів. 

Зеленський М.В. поінформував, що до обласного бюджету надійшла 

субвенція з міста Черкаси у сумі один мільйон гривень. Зазначив, що сума не 

використаних коштів із обласного бюджету становитиме приблизно 500 

тисяч гривень. Запропонував залишок коштів спрямувати на покращення 

матеріально-технічної бази дитячо-юнацької спортивної школи «Інваспорт» 

або придбання транспорту для перевезення команд області.  

Ботнар Ю.А. вніс пропозицію зробити перерозподіл коштів по програмі 

та спрямувати кошти на покриття заборгованості футбольного клубу 

«Дніпро» перед комунальним підприємством «Готельний комплекс 

«Дніпро». 

Омаргалієв К.С. запропонував внести на розгляд пленарного засідання 

пропозицію депутата обласної ради Ботнара Ю.А. щодо перерозподілу 

коштів та вирішити питання із заборгованістю футбольного клубу перед КП 

«Готельним комплексом «Дніпро». 

Вельбівець О.І. запропонував доповідачу назвати чітку, аргументовану 

пропозицію щодо розподілу невикористаного залишку коштів у рамках 

програми  та відобразити її в проекті рішення. 

Зеленський М.В. зазначив, що це - придбання автотранспорту  для 

перевезення команд області. 

Вельбівець О.І. запропонував зафіксувати у протоколі засідання 

президії, як пропозицію начальника управління у справах сім’ї, молоді та 

спорту обласної державної адміністрації Зеленського М.В. до програми. 

Омаргалієв К.С поінформував, що на даний час вивчається питання в 

обласній державній адміністрації та Черкаській міській раді про можливість 

створення комунального підприємства «Черкаський клуб «Дніпро». 
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ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Зеленського М.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

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

 

9. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про погодження ПАТ "Золотоніський маслоробний 

комбінат" надання у користування ділянок надр з метою видобування питних 

підземних вод Златокраївського родовища. 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С.  

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

10. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І.  – Про погодження КП "Комунальник-Сервіс" 

Шполянської міської ради надання у користування ділянок надр з метою 

видобування питних підземних вод Шполянського родовища. 
 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С.  

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Голосування: 
«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 4. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про надання гірничого відводу Гельмязівському 

колективному підприємству "Будівельник" для розробки Коврайського 

родовища суглинків 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С.  

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

Вельбівця О.І. – Про припинення державному підприємству 

"Смілянське лісове господарство" права користування частиною 

мисливських угідь. 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С., Бреус О.В. – начальник організаційного 

відділу виконавчого апарату обласної ради, Овчаренко М.С. Лупашко О.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

лісове господарство" права користування частиною мисливських угідь. 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С.  

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

14. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.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". 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

15. 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. 
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ВИСТУПИЛИ: Рибченко О.В., Купчак О.П., Лупашко О.В., Ботнар Ю.А., 

Лошков О.Г. Горда В.І., Лошков О.Г. 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

16. СЛУХАЛИ: 

Мовчана В.О. – Про віднесення міста Корсунь-Шевченківський 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області до категорії міст 

обласного значенн. 

 

ВИСТУПИЛИ: Рибченко О.В., Гайдай О.В., Вельбівець О.І., Лошков О.Г.  

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

17. СЛУХАЛИ: 

Мовчана В.О. – Про клопотання щодо нагородження Почесною 

грамотою Верховної Ради України Коваленка О.Я. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

18. СЛУХАЛИ: 

Мовчана В.О. – Про клопотання щодо нагородження Почесною 

грамотою Верховної Ради України Костюченка В.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Голосування: 

«За» - 11, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

19. СЛУХАЛИ: 

Мовчана В.О. - Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків у 

діяльності Черкаської обласної ради. 
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ВИСТУПИЛИ: Рибченко В.О., Вельбівець О.І. 

 Рибченко О.В. звернувся до членів президії з пропозицією виключити 

із складу комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Черкаської 

обласної ради Остапенка О.Г. 

Голосування (за основу): 
«За» - 12, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 5. 

Голосування (за пропозицію депутата обласної ради             

Рибченка О.В.): 
«За» - 9, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 8. 

(рішення прийнято) 

Голосування (в цілому зі змінами, запропонованими депутатом 

обласної ради Рибченком О.В.) ): 
«За» - 11, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 6. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 
 

20. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. про інформацію голови тимчасової контрольної комісії 

обласної ради з перевірки використання коштів, які залучаються із 

державного та місцевих бюджетів для виконання ремонтних робіт доріг 

державного значення, який зазначив, що доповідач із означеного питання 

депутат обласної ради Воронов С.П. відсутній.  

Запропонував питання внести на розгляд пленарного засідання. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

21. СЛУХАЛИ: 

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

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національної 

поліції України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України 

про надання належної правової та політичної оцінки вчиненим М. Саакашвілі 

та його прибічниками діям, а також про вжиття відповідних процесуальних 

дій щодо всіх учасників прориву державного кордону. 

ВИРІШИЛИ:  

Питання не вносити на розгляд сесії. 

Голосування: 
«За» - 6, «проти» - 0,  «утрималось» - 2, «не голосувало» - 9. 
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22. СЛУХАЛИ: 

Ботнара Ю.А. - Про скасування рішення Черкаської обласної ради від 

08.09.2017 №16-22/VII в частині внесення змін до обласної комплексної 

програми «Турбота» на 2014-2020 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Коваль В.В., Лупашко О.В., Гайович В.Ю., 

Чикало Р.О., Лошков О.Г., Ткаченко Ю.О. 

Ботнар Ю.А. зазначив, що необхідно скасувати рішення Черкаської 

обласної ради від 08.09.2017 №16-22/VII в частині внесення змін до обласної 

комплексної програми «Турбота» на 2014-2020 роки, яким затверджено 

порядок виплати компенсацій за проїзд автомобільним транспортом 

пільгових категорій громадян міжміських та міжобласних маршрутах 

загального користування, як таке, що суперечить чинному  законодавству 

України.  

Також вніс пропозицію розглянути означене питання першим на 

пленарному засіданні. Запропонував вважати проект рішення спільним 

проектом від депутатського корпусу. 

Лошков О,Г. вніс пропозицію підготувати проект звернення депутатів 

Черкаської обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України щодо надання пільг окремим категоріям громадян.  

Ткаченко Ю.О. повідомив, що 19 жовтня об 11 годині в Прес-центрі 

відбудеться Круглий стіл з означеного питання. Запросив депутатів обласної 

ради взяти участь.  

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Ботнара Ю.А. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

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

 

23. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про скасування рішення обласної ради  від 08.09.2017 

№ 16-22/VII в частині затвердження Порядку виплати компенсації за проїзд 

автомобільним транспортом пільгових категорій громадян на міжміських 

внутрі- та міжобласних маршрутах загального користування (протяжність 

яких перевищує 50 км), який звернувся до ініціаторів означеного питання, що 

з урахуванням прийняття попереднього рішення, виключити питання з 

порядку денного засідання президії і залишити без розгляду. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Авраменко В.Ю. - погодився з пропозицією 

залишити без розгляду проект рішення.  

Голосування (за пропозицію голови обласної ради Вельбівця О.І. 

питання виключити із порядку денного засідання президії  та залишити 

без розгляду) : 
«За» - 15, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 
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ВИРІШИЛИ: 

(протокольно) 

Питання  залишити без розгляду та не вносити на розгляд 

сесії. 

  

      Різне. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Ткаченко Ю.О. 

 Лошков О.Г. звернувся до голови обласної державної адміністрації 

Ткаченка Ю.О., до начальника Служби автомобільних доріг в Черкаській 

області Давиденка В.І. з проханням завчасно попереджати жителів 

Черкаської області щодо зміни графіку пропуску автобусів та автомобілів 

через міст річки Дніпро. 

 Вельбівець О.І. звернувся до керівників  депутатських фракцій і груп, 

до голови постійної комісії з питань соціального захисту населення з 

проханням провести засідання постійної комісії та розглянути питання про 

скасування рішення Черкаської обласної ради рішення від 08.09.2017       

№16-22/VII в частині внесення змін до обласної комплексної програми 

«Турбота» на 2014-2020 роки та підтримати пропозицію, яка була озвучена 

на засіданні президії, а також забезпечити участь депутатів обласної ради у 

засіданнях постійних комісій, які заплановані до початку пленарного 

засідання. 

 

 

 

Голова                                                                                       О. Вельбівець 


