
 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VIІ скликання 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

20.12.2017                                            м. Черкаси                                        № 13   

 

засідання президії обласної ради 

 

Присутні 

члени президії: 

 

 

Вельбівець О.І, Лошков О.Г., Легойда С.М., 

Кокодзей В.М.,   Лупашко О.В.,  

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

Доманський В.М., Омаргалієв К.С., 

Костюченко В.О.,  Овчаренко М.С.,     

Павличук В.М., Ботнар Ю.А.,  Мушієк М.Г., 

Сегеда А.В., Рибченко О.В. 

 

 

запрошені: заступники голови облдержадміністрації,             

керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації, територіальних органів 

міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади в області (список додається) 

 

 

 

 

від виконавчого 

апарату обласної ради:                  

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

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

Орленко О.В. 

 

 

Головуючий - Вельбівець О.І. 

 

 

 

 

 



 2 

Порядок денний: 

 

 Про погодження питань порядку денного дев’ятнадцятої сесії 

обласної ради сьомого скликання 

          

1. Про План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 

2018 – 2020 роки 

Доповідають: 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

2. Про Програму реалізації Стратегії розвитку малого та середнього 

підприємництва Черкаської області на 2018 – 2020 роки 

          Доповідають: 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

   

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

3.  Про визнання бійцями-добровольцями осіб, які брали участь у захисті 

територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України 

 Доповідають: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- депутат обласної ради 

Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціального захисту населення 

 

            4. Про обласну комплексну програму щодо медичного, соціального 

забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників антитерористичної операції, родин Героїв Небесної 

Сотні та постраждалих під час Революції Гідності та бійців-добровольців на 

2018-2022 роки 

Доповідають: 

Чикало 

Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального захисту 

населення обласної державної адміністрації 

Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціального захисту населення 
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5. Про внесення змін до обласної комплексної програми «Турбота» на 

2014-2020 роки 

Доповідають: 

Чикало 

Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального захисту 

населення обласної державної адміністрації 

Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціального захисту населення 

 

6. Про Обласну програму забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки 

Доповідають: 

Зеленський 

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту обласної державної 

адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

7. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.09.2014 № 34-5/VI 

«Про обласну програму «Надання медичної допомоги хворим нефрологічного 

профілю» на 2014–2017 роки» 

Доповідають: 

Найдан 

Олег Володимирович 

- заступник начальника управління охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації 

 

    Парамонов 

    Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я  

 

8. Про внесення змін до рішення обласної ради від 14.12.2011         

№ 10-1/VІ «Про обласну програму розвитку дошкільної освіти на період до 

2017 року» 

Доповідають: 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- начальник управління освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

9. Про внесення змін  до рішення обласної ради від 17.02.2012 № 13-6/VІ 

«Про Програму розвитку інформаційного простору Черкаської області 

на 2012 – 2016 роки» 

Доповідають: 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- директор Департаменту культури та зв’язків 

з громадськістю обласної державної 

адміністрації 
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Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

10. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016                 

№ 3-13/VІІ «Про Регіональну програму інформатизації Черкаської області на 

2016 – 2017 роки «Електронна Черкащина» 

Доповідають: 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- директор Департаменту культури та зв’язків 

з громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

11. Про внесення змін до обласної програми фінансування ремонту 

доріг загального користування державного і місцевого значення, які 

переходять 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 

12. Про внесення змін до 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 з надзвичайних ситуацій 

у Черкаській області 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 
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13. Про внесення змін до рішення обласної ради від 03.06.2016               

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

середовища на 2016 – 2020 роки» 

Доповідають: 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 
 

14. Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.12.2016              

№ 11-2/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" 

Доповідають: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

облдержадміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

   

            15. Про обласний бюджет на 2018 рік 

Доповідають: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

облдержадміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

 16. 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 

 

       17. Звіт голови Черкаської обласної державної адміністрації Ткаченка 

Ю.О. про виконання програми економічного і соціального розвитку Черкаської 

області та делегованих обласною радою повноважень у 2017 році 

Доповідає: 

Ткаченко  

Юрій Олегович 

- голова обласної державної адміністрації 
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 18.  Звіт голови Черкаської обласної ради Вельбівця О.І.  

Доповідає: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

      

19. Питання управління майном обласної комунальної власності 

1) Про надання дозволу комунальному закладу «Черкаська обласна 

дитяча лікарня» Черкаської обласної ради на передачу в оренду майна  

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Костюченко 

Володимир 

Олександрович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

  

2) Про передачу майна комунальної власності 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Костюченко 

Володимир 

Олександрович 

- секретар 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 

Костюченко 

Володимир 

Олександрович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

  

4) Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.03.2013 № 21-31/VI 

«Про Програму фінансової підтримки комунальних підприємств обласної 

комунальної власності на 2013-2017 роки» 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Костюченко 

Володимир 

Олександрович 

- секретар  постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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          5) Про внесення змін до кодів видів економічної діяльності суб’єктів 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Костюченко 

Володимир 

Олександрович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

6) Про внесення змін до деяких рішень обласної ради 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Костюченко 

Володимир 

Олександрович 

- секретар  постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

          

  7) Про план діяльності Черкаської обласної ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2018 рік 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Костюченко 

Володимир 

Олександрович 

- секретар  постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

8) Про призначення Бабич Л.В. на посаду директора комунального 

закладу «Обласний центр соціально-психологічної допомоги» Черкаської 

обласної ради 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Костюченко 

Володимир 

Олександрович 

- секретар  постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

9) Про призначення Єзерського О.М. на посаду директора комунального 

закладу «Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування» Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Костюченко 

Володимир 

Олександрович 

- секретар  постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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10) Про передачу об’єкта незавершеного будівництва з балансу 

Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації  

Доповідають: 

     Липкань  

    Андрій Борисович 

- заступник директора Департаменту 

містобудування, архітектури, будівництва 

та житлово-комунального господарства 

обласної державної адміністрації 

Костюченко 

Володимир 

Олександрович 

- секретар  постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

            

 20. Про план роботи Черкаської обласної ради на 2018 рік 

Доповідає: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

 

 21. Про подолання наслідків совєцької окупації в мовній царині на 

території Черкаської області 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

 22. Про звернення до Верховної Ради України щодо підтримки 

законопроекту № 7343 від 28.11.2017 «Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України (щодо кримінальної відповідальності за 

заперечення Голодомору)» 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

           23. Про звернення Черкаської обласної ради до Кабінету Міністрів 

України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України та Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини щодо правових аспектів внесення змін до національного 

класифікатора України ДК 003:2010 в сфері охорони здоров’я 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

            24. Про дострокове припинення повноважень заступника голови 

Черкаської обласної ради Гайовича В.Ю. 

Доповідає: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 
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Проведення реєстрації  членів президії обласної ради. 

Зареєстровано 15 членів президії обласної ради. 

 

 Голосування за затвердження порядку денного (за основу): 

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

  

Омаргалієв К.С. вніс пропозицію щодо зміни черговості розгляду  

питань порядку денного на президії, а саме: програми, бюджет, звіти голів, 

інше. 

 

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

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради        

Омаргалієва К.С. 

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

(пропозиція підтримана). 

  

Голосування за затвердження порядку денного (в цілому): 

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

 

1. СЛУХАЛИ: 

Карманніка Р.В.  -  Про План реалізації Стратегії розвитку Черкаської 

області на період 2018 – 2020 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії за умови  його розгляду на засіданні постійної комісії 

обласної ради. 

 

Голосування: 

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

 

2. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І.  -  Про Програму реалізації Стратегії розвитку малого та 

середнього підприємництва Черкаської області на 2018 – 2020 роки. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії за умови  його розгляду на засіданні постійної комісії 

обласної ради. 

 

Голосування: 

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

Ботнара Ю.А. -  Про визнання бійцями-добровольцями осіб, які брали 

участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на 

Сході України. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Вельбівець О.І., Мазур Л.О., Мовчан В.О.  

Ботнар Ю.А. зазначив, що Черниша В.І. включено до складу Комісії як 

члена Координаційної ради учасників бойових дій та ветеранів АТО в 

Черкаській області, а не як представника громадської організації. 

Запропонував внести відповідні зміни до проекту рішення. 

 

Голосування (за основу) 

 «За» - 18, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0. 

 

Голосування (з врахуванням  пропозиції депутата обласної ради              

Ботнара Ю.А.): 

 «За» - 18, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

Чикала Р.О. -  Про обласну комплексну програму щодо медичного, 

соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної 

підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції, родин 

Героїв Небесної Сотні та постраждалих під час Революції Гідності та бійців-

добровольців на 2018-2022 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ:Лошков О.Г., Вельбівець О.І. 

Вельбівець О.І. звернувся до доповідача із запитанням, чи пройшла 

програма, яка розглядається,  громадське обговорення? 

Чикало Р.О. поінформував, що громадське обговорення ще не 

відбулося.  

Вельбівець О.І. запропонував включити питання до порядку денного 

сесії за умови  проведення громадського обговорення та розгляду цього 

питання на засіданні постійної комісії обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Чикала Р.О. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії за умови  проведення громадського обговорення та розгляду на 

засіданні постійної комісії обласної ради. 
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Голосування: 

 «За» - 18, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Чикала Р.О. -  Про внесення змін до обласної комплексної програми 

«Турбота» на 2014-2020 роки. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Чикала Р.О. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії за умови  його розгляду на засіданні постійної комісії обласної ради. 

 

Голосування: 

 «За» - 18, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0. 

 

 Вельбівець О.І. наголосив на тому, що питання вносяться на розгляд 

сесії лише за умови розгляду цих питань на засіданнях постійних комісій 

обласної ради  та за наявності відповідних висновків постійних комісій. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Зеленського М.В. -  Про Обласну програму забезпечення молоді 

житлом на 2018-2022 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Доманський  В.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Чикала Р.О. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії.    

Голосування: 

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

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

19.09.2014 № 34-5/VI «Про обласну програму «Надання медичної допомоги 

хворим нефрологічного профілю» на 2014–2017 роки». 

 

ВИСТУПИЛИ: Парамонов В.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії  за умови  його розгляду на засіданні постійної комісії 

обласної ради. 
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Голосування: 

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

8. СЛУХАЛИ: 

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

14.12.2011 № 10-1/VІ «Про обласну програму розвитку дошкільної освіти на 

період до 2017 року». 

 

ВИСТУПИЛИ: Доманський В.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

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

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

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

Черкаської області на 2012 – 2016 роки». 

 

ВИСТУПИЛИ: Доманський В.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

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

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

19.02.2016 № 3-13/VІІ «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. 

 

Голосування: 

 «За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 3. 
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11. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про внесення змін до обласної програми фінансування 

ремонту доріг загального користування державного і місцевого значення, які 

переходять територією Черкаської області, та розвитку дорожньої 

інфраструктури на 2016-2018 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Кокодзей В.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

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

 

12. СЛУХАЛИ: 

Озерана С.А. - Про внесення змін до комплексної програми 

забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території області, вжиття 

заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій 

на 2016 – 2020 роки. 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Озерана С.А. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

 

Голосування: 

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

 

13. СЛУХАЛИ: 

Звягінцеву О.М. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

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

природного середовища на 2016 – 2020 роки». 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Омаргалієв К.С., Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Звягінцевої О.М. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

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

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

23.12.2016 № 11-2/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік". 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Вельбівець О.І., Ботнар Ю.А., Вельбівець О.І., Легойда С.М. 

 Кравченко Н.М. поінформувала, що на засіданні постійної комісії 

обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та 

фінансів були озвучені та розглянуті додаткові зміни до проекту рішення.  

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

 

Голосування (із змінами, внесеними за засіданні постійної комісії): 

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

 

15. СЛУХАЛИ: 

Кравченко Н.М. - Про обласний бюджет на 2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Вельбівець О.І., Лупашко О.В. 

 Кравченко Н.М. звернулася до членів президії з проханням надати 

дозвіл на внесення технічних змін до кодів програмної класифікації головних 

розпорядників коштів.  

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

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

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

області. 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

 «За» - 18, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0. 
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17. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Звіт голови Черкаської обласної державної 

адміністрації Ткаченка Ю.О. про виконання програми економічного і 

соціального розвитку Черкаської області та делегованих обласною радою 

повноважень у 2017 році, який поінформував, що у зв’язку із ситуацією, яка 

склалася на ПАТ «Черкасиобленерго», Ткаченко Ю.О. знаходиться у 

відряджені в м. Києві.  

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С., Лошков О.Г. 

 Лошков О.Г. поінформував, що у зв’язку із відсутністю кворуму на 

засіданні постійної комісії, означене питання не розглянуто.  

 Вельбівець О.І. запропонував розглянути питання на засіданні 

постійної комісії 22 грудня 2017 року. 

  

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії за умови  його розгляду на засіданні постійної комісії 

обласної ради. 

 

Голосування: 

 «За» - 18, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0. 

 

18. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Звіт голови Черкаської обласної ради Вельбівця О.І. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Омаргалієв К.С., Лошков О.Г., Овчаренко М.С., Мушієк М.Г.,  

Ботнар Ю.А., Лупашко О.В. 

 Овчаренко М.С. вніс пропозицію у проекті рішення слова «взяти до 

відома» замінити словом «затвердити». 

 

Голосування (за основу): 

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

 

Голосування (за пропозицію депутата обласної ради  Овчаренка М.С.): 

 

 «За» - 7, «проти» - 1,  «утрималось» - 1, «не голосувало» - 9. 

(пропозиція не прийнята) 

 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 
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19. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І.  - Про надання дозволу комунальному закладу 

«Черкаська обласна дитяча лікарня» Черкаської обласної ради на передачу в 

оренду майна. 

 

ВИСТУПИЛИ: Овчаренко М.С. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії за умови  його розгляду на засіданні постійної комісії 

обласної ради. 

 

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

 

2) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І.  -  Про передачу майна комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії за умови  його розгляду на засіданні постійної комісії 

обласної ради. 

 

Голосування: 

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

 

 

3) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І.  -  Про списання майна комунальної власності. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Мушієк М.Г., Кокодзей В.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії за умови  його розгляду на засіданні постійної комісії 

обласної ради. 

 

Голосування: 

 «За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 5. 
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4) СЛУХАЛИ: 

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

22.03.2013 № 21-31/VI «Про Програму фінансової підтримки комунальних 

підприємств обласної комунальної власності на 2013-2017 роки». 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії за умови  його розгляду на засіданні постійної комісії 

обласної ради. 

 

Голосування: 

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

 

5) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І.  - Про внесення змін до кодів видів економічної 

діяльності суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Черкаської області.  

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії за умови  його розгляду на засіданні постійної комісії 

обласної ради. 

 

Голосування: 

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

 

6) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І.  - Про внесення змін до деяких рішень обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії за умови  його розгляду на засіданні постійної комісії 

обласної ради. 

 

Голосування: 

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

 

7) СЛУХАЛИ: 

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

підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік. 
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ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії за умови  його розгляду на засіданні постійної комісії 

обласної ради. 

 

Голосування: 

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

 

8) СЛУХАЛИ: 

 Вельбівця О.І.  - Про призначення Бабич Л.В. на посаду директора 

комунального закладу «Обласний центр соціально-психологічної допомоги» 

Черкаської обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії за умови  його розгляду на засіданні постійної комісії 

обласної ради. 

 

Голосування: 

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

 

9) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І.  - Про призначення Єзерського О.М. на посаду 

директора комунального закладу «Обласний соціальний гуртожиток для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» Черкаської 

обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії за умови  його розгляду на засіданні постійної комісії 

обласної ради. 

 

Голосування: 

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

 

10) СЛУХАЛИ: 

Липканя А.Б. - Про передачу об’єкта незавершеного будівництва з 

балансу Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Липканя А.Б. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії за умови  його розгляду на засіданні постійної комісії 

обласної ради. 
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Голосування: 

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

 

20. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про план роботи Черкаської обласної ради на 2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Голосування: 

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

 

21. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про подолання наслідків русифікації в мовній царині 

на території Черкаської області. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Мушієк М.Г., Ботнар Ю.А., Мовчан В.О., ковбоша О.Р. 

 Ковбоша О.Р. поінформувала, що постійна комісія обласної ради з 

питань освіти, науки, культури, молодіжної політики та спорту розглянула 

означений проект рішення на засіданні та запропонувала зміни до проекту 

рішення, а саме: слова «совєцької окупації» замінити словом «русифікації». 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

22. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про звернення до Верховної Ради України щодо 

підтримки законопроекту № 7343 від 28.11.2017 «Проект Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо кримінальної 

відповідальності за заперечення Голодомору)». 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Голосування: 

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

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

Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України та Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини щодо правових аспектів внесення змін до 

національного класифікатора України ДК 003:2010 в сфері охорони здоров’я. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Голосування: 

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

 

24. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про дострокове припинення повноважень заступника 

голови Черкаської обласної ради Гайовича В.Ю., який  поінформував, що 

надійшло звернення від депутатів обласної ради щодо включення в порядок 

денний пленарного засідання обласної ради означеного питання. Відповідно 

до статті 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

питання включено до порядку денного пленарного засідання 19 сесії обласної 

ради. 

 

Вельбівець О.І. звернувся до членів президії з проханням забезпечити 

участь депутатів обласної ради у засіданнях постійних комісій та пленарного 

засідання 19 сесії обласної ради 22 грудня 2017 року для організованої та 

конструктивної роботи. 

 

 

 

 

 

Голова                                                                                       О. Вельбівець 


