
 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VIІ скликання 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

22.03.2017                                            м. Черкаси                                        № 8   

 

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., 

Федорук О.Л., Доманський В.М.,        

Омаргалієв К.С., Кравцова Н.О.,         

Овчаренко М.С., Павличук В.М.,            

Мушієк М.Г., Нестеренко І.І., Ботнар Ю.А., 

Сегеда А.В., Рибченко О.В. 

 

 

запрошені: заступники голови облдержадміністрації,             

керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації, територіальних органів 

міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади в області (список додається) 

 

 

 

 

від виконавчого 

апарату обласної ради:                  

Мовчан В.О., Мазур Л.О., Бреус О.В., 

Гелеверя О.І., Петров В.О., Синільник Т.І.,  

Запісочна О.В. 

 

 

Головуючий - Вельбівець О.І. 
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Порядок денний: 

 

 Про погодження питань порядку денного тринадцятої сесії обласної 

ради сьомого скликання 

 

1. Про звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України та 

Верховної Ради України щодо врегулювання суспільно-політичної ситуації, яка 

склалася в Україні 

 

Доповідають: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

Мушієк 

Михайло Григорович 

- керівник фракції ПП ВО «Батьківщина»в 

обласній раді 

 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

2. Про Програму економічного і соціального розвитку Черкаської області 

на 2017 рік 

 

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 Програму підтримки української мови в Черкаській області на 

2017-2020 роки 

 

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  

 

4. Про Програму підготовки та відзначення 100-річчя подій Української 

революції 1917–1921 років на 2017 – 2021 роки 
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Доповідають:   

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та 

взаємозв’язків  з громадськістю обласної  

державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

5. Про обласну цільову програму “Призовна дільниця” на  2017-2019 роки 

 

Доповідають: 

Курбет 

Євген Олександрович 

- Черкаський обласний військовий комісар  

   

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

  6. Про затвердження Програми підвищення рівня безпеки дорожнього 

руху на період до 2020 року 

 

Доповідають: 

Чубань 

Сергій Васильович 

- начальник управління транспорту, 

дорожнього господарства та оборонно-

промислового комплексу обласної державної 

адміністрації 

 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

         
7. Про обласну програму  медикаментозного забезпечення хворих із  

трансплантованими органами на 2017 – 2020 роки 

Доповідають: 

Найдан 

Олег Володимирович 

 

- заступник начальника управління охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації 

Баштан 

Олег Васильович 

- голова постійної  комісії обласної ради з 

питань охорони здоров’я та соціального 

захисту 

 

8. Про внесення змін до обласної програми підвищення якості шкільної 

природничо-математичної освіти на період до 2021 року 
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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 Обласної програми підтримки вищих навчальних 

закладів Черкаської області на 2015-2019 роки 

 

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  

 

10. Про внесення змін до Програми розвитку туризму в Черкаській 

області на 2012 – 2020 роки 

 

Доповідають: 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального розвитку 

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 програми розвитку рибного господарства 

водойм Черкаської області на 2014 -2020 роки 

 

Доповідають: 

Колодка 

Ігор Леонідович 

- начальник управління агропромислового 

розвитку обласної державної адміністрації 

 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

12. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-13/VII 

«Про Регіональну програму інформатизації Черкаської області на 2016-2017 

роки «Електронна Черкащина» 
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Доповідають: 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та 

взаємозв’язків  з громадськістю обласної 

державної адміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

13. Про внесення змін у додаток до Програми розвитку інформаційного 

простору Черкаської області на 2012 – 2017 роки 

 

Доповідають: 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та 

взаємозв’язків  з громадськістю обласної 

державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

14. Про внесення змін до комплексної програми 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: 

Шевчук 

Микола Петрович 

- заступник начальника управління цивільного 

захисту обласної державної адміністрації 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

15. Про внесення змін до Програми організації рятування людей на 

водних об’єктах Черкаської області на 2014-2018 роки 

 

Доповідають: 

Шевчук 

Микола Петрович 

- заступник начальника управління цивільного 

захисту обласної державної адміністрації 

 

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 внесення змін до обласної програми вилучення, утилізації, 

знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання 

пестицидів і агрохімікатів та тари від них на 2016-2018 роки 

 

Доповідають: 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів обласної державної адміністрації 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

17. Про внесення змін до обласної програми охорони навколишнього 

природного середовища на 2016-2020 роки 

 

Доповідають: 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів обласної державної адміністрації 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

18. Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.08.2004 № 17-8/IV 

«Про обласну премію імені Порфирія Демуцького в галузі аматорської 

художньої творчості» 

 

Доповідають: 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та 

взаємозв’язків  з громадськістю обласної 

державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

19. Звіт про виконання обласного бюджету за 2016 рік 

 

Доповідають: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

обласної державної адміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 
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20. 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  

обласної державної адміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

21. Про хід виконання рішення обласної ради від 19.09.2014 №34-5/VI "Про 

обласну програму "Надання медичної допомоги хворим нефрологічного 

профілю" на 2014-2017 роки" 

 

Доповідають: 

Лобас 

Михайло Віталійович 

- начальник управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 

 

Баштан 

Олег Васильович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

22.  Про зміну меж зоологічного заказника місцевого значення 

«Виграївський» 

 

Доповідають: 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів обласної державної адміністрації 

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 
 

23. Про надання у користування мисливських угідь  (ТОВ «Мисливське 

господарство «Козацьке») 

 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 
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24. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) Про призначення Теліженка Т.М. на посаду директора державного 

історико-культурного заповідника "Трахтемирів" 

 

Доповідають: 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та 

взаємозв’язків  з громадськістю обласної 

державної адміністрації 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 

2) Про призначення Ніколенко В.М. на посаду генерального директора 

Черкаського обласного комунального підприємства "Фармація" 

 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

3) Про призначення Кудрявцевої О.М. на посаду директора Черкаського 

обласного молодіжного ресурсного центру 

 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

4) Про призначення Жаботинського В.П. на посаду директора обласного 

комунального підприємства "Готельний комплекс "Дніпро" Черкаської 

обласної ради 

 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 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 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 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

  

6) Про надання дозволу на передачу в оренду нерухомого майна КП 

«Управління по експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної 

власності» 

 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

7) Про  прийняття майна у комунальну власність 

 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

  

8) Про передачу майна комунальної власності 

 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

9) Про списання майна комунальної власності 

 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 
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Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

10) Про внесення змін та доповнень до рішень обласної ради 

 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

11) Про встановлення пільгової орендної плати на 2017 рік 

 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 

12)  Про оренду майна обласного комунального підприємства «Готельний 

комплекс «Дніпро» Черкаської обласної ради» 

 

Доповідають: 

Мушієк 

Михайло Григорович 

- керівник фракції ПП ВО «Батьківщина»в 

обласній раді 

   

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

13) Про заходи щодо відновлення права обласної ради на використання 

земельної ділянки по вул. Менделєєва, 4 в м. Черкаси обласного комунального 

підприємства «Готельний комплекс «Дніпро» Черкаської обласної ради  
 

Доповідають: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 
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Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

25. Про затвердження розподілу препаратів та виробів медичного 

призначення 

 

Доповідають: 

Найдан 

Олег Володимирович 

 

- заступник начальника управління охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації 

Баштан 

Олег Васильович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

 

26. Про делегування повноважень обласної ради обласній державній 

адміністрації 
 

Доповідають: 

Тарасенко  

Валентин Петрович 

- перший заступник голови обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
 

27. Про клопотання про нагородження Почесною Грамотою Верховної 

Ради України Чекаленка В.І. 

 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

28. Про клопотання про нагородження Почесною Грамотою Верховної 

Ради України Грошева В.В. 

 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
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29. Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради 

 

Доповідає: 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату  обласної ради 

30. Інформація начальника управління охорони здоров’я  обласної 

державної адміністрації щодо стану функціонування мережі закладів охорони 

здоров’я та забезпечення заробітними платами медичних працівників у 

Черкаській області 

 

Доповідає: 

Лобас 

Михайло Віталійович 

- начальник управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 

 

31. Інформації щодо планів і стану ремонту та відновлення доріг в межах 

Черкаської області у 2016 та 2017 роках 

 

Доповідають: 

Демиденко 

Владислав Ігоревич 

- в.о. начальника Служби автомобільних доріг 

в Черкаській області 

Северин 

Олександр Федорович 

- директор ДП "Черкаський облавтодор"    

 

 

32. Про звернення Черкаської обласної ради до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

щодо повернення пільгових тарифів на вуличне освітлення в населених пунктах  

 

Доповідає: 

Рибченко  

Олександр Володимирович 

- керівник фракції Партії ветеранів 

Афганістану в обласній раді 
                                
 33. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України, Президента України, Кабінету Міністрів України щодо врегулювання 

суспільно-політичної ситуації, яка склалася навколо питання торговельної 

блокади ОРДЛО 

 

Доповідає: 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 
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34. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України П.Порошенка, голови Верховної Ради України А.Парубія,   Прем’єр-

міністра України В.Гройсмана щодо підтримки торговельної блокади 

окупованого Донбасу 

 

Доповідає: 

ММушієк 

ММихайло Григорович 

- керівник фракції ПП ВО «Батьківщина» в 

обласній раді 
              

35. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

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

Верховної Ради України А.Парубія  щодо недопущення скасування мораторію 

на продаж земель сільськогосподарського призначення 

 

Доповідає: 

Мушієк 

Михайло Григорович 

- керівник фракції ПП ВО «Батьківщина»в 

обласній раді 

 

 36. Про звернення народного депутата України Капліна С.М. до 

депутатів Черкаської обласної ради щодо підтримки звернення до Президента 

України П.Порошенка, Голови Верховної Ради України А.Парубія, Прем’єр-

міністра України В.Гройсмана  про продовження дії мораторію на заборону 

відчуження сільськогосподарських земель 

 

Доповідає: 

Каплін 

Сергій Миколайович 

- народний депутат України 

37. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України, ПАТ «Укрзалізниця», Одеської філії ПАТ «Укрзалізниця» 

та Шевченківської дирекції залізничних перевезень стосовно  будівництва 

підземного переходу на залізничній станції «Геологічна» м.Кам’янка 

 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

38. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України Петра Порошенка щодо відзначення державними нагородами України 

повстанських командирів та отаманів Холодноярської Республіки 

 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 
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39. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністерства 

закордонних справ України щодо перепоховання видатного українського діяча, 

професора Ф.П. Швеця 

 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

40. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови 

Верховної ради України А.В. Парубія, Президента України П.О.Порошенка 

Прем'єр-міністра України В.Б Гройсмана щодо відновлення ядерного статусу та 

тактичного ракетно-ядерного арсеналу України 

 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

41. Про звернення депутатів Черкаської  обласної ради до Міністра освіти 

і науки України Гриневич Л.М. 

 

Доповідає: 

Коваленко 

Валентина Михайлівна 

- депутат обласної ради 

 

42. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо потреби створення Шевченківського госпітального 

округу  

 

Доповідає: 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

 43. Про звернення депутатів обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету міністрів України про вжиття заходів щодо 

законодавчого урегулювання питань діяльності професійно-технічних 

навчальних закладів та їх утримання 

 

Доповідає: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

облдержадміністрації 

 

44. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до міського голови 

Львова А.Садового, голів райдержадміністрацій, міських, селищних, сільських 

голів Черкаської області щодо вирішення проблеми незаконного вивезення 

львівських твердих побутових відходів на територію Черкаської області 
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Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

45. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови 

Львівської обласної державної адміністрації Синютка О.М., міського голови           

м. Львів Садового А.І. та депутатів Львівської міської ради про недопущення 

вивезення сміття на територію Черкаської області 

 

Доповідає: 

Баштан 

Олег Васильович 

- депутат обласної ради 

 

46. Про звернення до Кіровоградської обласної ради щодо необхідності 

проведення робіт з розчистки русла річки Тясмин 

 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

 

47. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Прем'єр-

міністра України та Голови Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення щодо анулювання ліцензії на мовлення ПрАТ "Телеканал 

"Інтер" 

 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

48. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Начальника 

Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області         

Велько Т.М. щодо здійснення комплексної перевірки якості утримання і 

ремонту автомобільних доріг області, та цільового і ефективного використання 

коштів при проведенні їхнього ремонту у 2015-2016 роках 

 

Доповідає: 

Баштан 

Олег Васильович 

- депутат обласної ради 

 

49. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови 

Верховної ради України Парубія А.В. щодо необхідності прийняття Закону 

України про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо 
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розширення сфери застосування спеціальних перевірок" реєстр.№5409 від 

16.112016" 

 

Доповідає: 

Баштан 

Олег Васильович 

- депутат обласної ради 

 

50. Про депутатський запит депутата Черкаської обласної ради       

Полозова В.О. до начальника ДПІ у м. Черкаси Царюка А.О. 

 

Доповідає: 

Полозов 

Віктор Олександрович 

- депутат обласної ради 

 

51. Про депутатський запит депутата Черкаської обласної ради       

Полозова В.О. до Головного територіального управління юстиції в Черкаській 

області 

 

Доповідає: 

Полозов 

Віктор Олександрович 

- депутат обласної ради 

 
 

52. Звіт директора державного історико-культурного заповідника  

«Трахтемирів» Довгого М.М. та заступника начальника управління культури та 

взаємозв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації           

Сухового М.О. 

 

Доповідають: 

Довгий 

Микола Михайлович 

- директор державного історико-культурного 

заповідника  «Трахтемирів» 

Суховий 

Микола Олександрович 

- заступник начальника управління культури 

обласної державної адміністрації – начальник 

відділу охорони культурної спадщини, 

музейної справи, національностей та з питань 

релігій 

 

 

 

Проведення реєстрації  членів президії обласної ради. 

Зареєстровано 17 членів президії обласної ради. 

 

 

Голосування за затвердження порядку денного (за основу): 

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

Вельбівця О.І. - Про звернення до Президента України, Кабінету 

Міністрів України та Верховної Ради України щодо врегулювання суспільно-

політичної ситуації, яка склалася в Україні 

 

ВИСТУПИЛИ: Овчаренко М.С., Мушієк М.Г., Волкович В.М. 

Овчаренко М.С. запропонував питання порядку денного президії обласної 

ради № 33 «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України щодо 

врегулювання суспільно-політичної ситуації, яка склалася навколо питання 

торговельної блокади ОРДЛО» і № 34 «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Президента України П.Порошенка, голови Верховної Ради 

України А.Парубія,   Прем’єр-міністра України В.Гройсмана щодо підтримки 

торговельної блокади  окупованого Донбасу» розглянути одночасно з першим 

питанням, так як вони з однієї тематики. 

Волкович В.М. виступив із запереченням такої пропозиції. 

Мушієк М.Г. запропонував питання порядку денного президії обласної 

ради № 33 і № 34 розглянути другим і третім питанням на пленарному 

засіданні. Якщо перше питання «Про звернення до Президента України, 

Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо врегулювання 

суспільно-політичної ситуації, яка склалася в Україні» депутатський корпус 

підтримає, то друге й третє питання буде знято з розгляду порядку денного 

пленарного засідання. 

 Вельбівець О.І. запропонував пропозицію Мушієка М.Г. поставити на 

голосування після розгляду питань порядку денного президії обласної ради та 

питання № 33 і № 34 порядку денного президії обласної ради поставити  

другим і третім питанням порядку денного пленарного засідання обласної ради.  

 

ВИРІШИЛИ:  

 Питання внести на розгляд сесії. 

Голосування: 

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

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Вельбівця О.І. –  Про Програму економічного і соціального розвитку 

Черкаської області на 2017 рік 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Федорук О.Л., Овчаренко М.С., Карманнік Р.В., 

Найдан О.В., Тарасенко В.П., Ботнар Ю.А. 

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

місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини 

не підтримала проект рішення «Про Програму економічного і соціального 

розвитку Черкаської області на 2017 рік». 

Федорук О.Л. поінформував, що на засіданні постійної комісії з питань 

охорони здоров’я та соціального захисту населення означений проект рішення 
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розглянуто та запропонував доповнити абзац 6 Основних заходів для 

забезпечення виконання визначених цілей пункту 2.2 «Охорона здоров’я» 

розділу 2 «Гуманітарний розвиток» реченням такого змісту:  

 «Вивчити можливість створення філіалу Центру реабілітації учасників 

АТО (на 50 ліжок) на базі терапевтичного відділення комунального закладу 

«Черкаський обласний госпіталь для ветеранів війни Черкаської обласної ради» 

на базі медичних закладів м. Умань або Уманського, Христинівського, 

Монастирищенського районів»; 

 абзац 9 виключити. 

Голосування за проект рішення (за основу): 

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

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Федорука О.Л. – 

абзац  6 Основних заходів для забезпечення виконання визначених цілей  

пункту 2.2 «Охорона здоров’я» розділу 2 «Гуманітарний розвиток» 

доповнити реченням такого змісту: «Вивчити можливість створення 

філіалу Центру реабілітації учасників АТО (на 50 ліжок) на базі 

терапевтичного відділення КЗ «Черкаський обласний госпіталь для 

ветеранів війни Черкаської обласної ради» на базі медичних закладів        

м. Умань або Уманського, Христинівського, Монастирищенського 

районів»): 

«За» - 7 , «проти» - 1,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 9. (не 

підтримано) 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради  Федорука О.Л. –  

виключити абзац 9 пункту 2.2 «Охорона здоров’я» розділу 2 

«Гуманітарний розвиток»): 

«За» - 7, «проти» - 1,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 9. (не 

підтримано) 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Карманнік Р.В. поінформував, що проект Програми було розглянуто на 

засіданні постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів. Зазначив, що комісія запропонувала внести 

зміни у пункт 25, виклавши назву Програми у такій редакції: 

«Обласна програма підтримки вищих навчальних закладів Черкаської 

області на  2015 – 2019 роки (рішення обласної ради від 25.06.2015 № 41-4/VI, 

продовжено дію програми рішенням обласної ради від 07.10.2016 № 9-10/VІІ, 

внесено зміни до назви  програми рішенням обласної ради від 16.12.2016   

№ 10-6/VІІ)». 

 Карманнік Р.В. також запропонував внести зміни до раніше поданого 

проекту рішення «Програми економічного і соціального розвитку Черкаської 

області на 2017 рік», а саме: в розділу IV «Перелік галузевих та регіональних 

програм, які будуть діяти в рамках програми економічного і соціального 

розвитку Черкаської області на 2017 рік» пукти 7, 36, 57, 58 виключити. 
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Голосування (за внесення змін, озвучених директором Департаменту 

регіонального розвитку Карманніком Р.В.): 

«За» -16, «проти» - 0,  «утрималось» - 1, «не голосувало» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Питання внести на розгляд сесії. 
 

Голосування за включення до порядку пленарного засідання із 

змінами і доповненнями: 

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

 

3. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про Програму підтримки української мови в Черкаській 

області на 2017-2020 роки 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

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

 

4. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про Програму підготовки та відзначення 100-річчя подій 

Української революції 1917–1921 років на 2017 – 2021 роки 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

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

 

5. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про обласну цільову програму “Призовна дільниця” на  

2017-2019 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Легойда С.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

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

  Вельбівця О.І - Про затвердження Програми підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху на період до 2020 року 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

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

 

7. СЛУХАЛИ: 

Найдана О.В. - Про обласну програму  медикаментозного забезпечення 

хворих із  трансплантованими органами на 2017 – 2020 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Федорук О.Л., Вельбівець О.І. 

Федорук О.Л. поінформував, що профільна постійна комісія розглянула і 

підтримала проект рішення.  

Найдан О.В. поінформував, що з ініціатором програми,  депутатом 

обласної ради Баштаном О.В., у телефонному режимі погоджено текст рішення, 

яке подано на розгляд президії обласної ради. Зазначив, що  програма 

доповнена в частині фінансування. Видатки на медикаментозне забезпечення 

хворих здійснюватимуться за рахунок бюджетів міст, сіл, селищ, об’єднаних 

територіальних громад та обласного бюджету.  Зазначив, що забезпечувати 

хворих імуносупресивними препаратами - обов’язок державного бюджету, але 

протягом року з’являються нові пацієнти, які не внесені до реєстру та 

інформація щодо них не подана Міністерству для того, щоб їх забезпечили 

даними препаратами. Тому разом з місцевим бюджетом обласний бюджет 

повинен мати механізм і можливість забезпечити дану категорію хворих. 

Звернувся до депутатів обласної ради з проханням підтримати проект рішення. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування (за основу): 

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

 

Голосування за пропозицію, озвучену заступником  начальника 

управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації Найданом О.В., 

щодо змін у частині  фінансування програми: 

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

 

Голосування за включити в порядок денний пленарного засідання 

обласної ради питання із змінами і доповненнями: 
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 «За» - 17, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Данилевського В.В. - Про внесення змін до обласної програми 

підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 

року 

 

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

  Вельбівець О.І. наголосив на тому, що до означеної програми на                           

кожному сесійному засіданні обласної ради вносяться зміни. Запропонував 

директору Департаменту фінансів облдержадміністрації Кравченко Н.М. і 

начальнику управління освіти і науки облдержадміністрації                    

Данилевському В.В. вивчити питання щодо можливого коригування програми в 

міжсесійний період. 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Данилевського В.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування: 

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

 

Протокольно:      рекомендувати директору Департаменту фінансів      

                               облдержадміністрації Кравченко Н.М. і начальнику    

                               управління освіти і науки облдержадміністрації    

                               Данилевському В.В. вивчити питання щодо    

                               можливого коригування програми в міжсесійний                

                               період. 
 

 

9. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. – Про внесення змін до Обласної програми підтримки 

вищих навчальних закладів Черкаської області на 2015-2019 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко А.О., Данилевський В.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

 «За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про внесення змін до Програми розвитку туризму в 

Черкаській області на 2012 – 2020 роки 
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ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

«За» - 16, проти» -0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 1 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Колодку І.Л.  – Про внесення змін до програми розвитку рибного 

господарства водойм Черкаської області на 2014 -2020 роки 

 

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

Вельбівець О.І. поцікавився у доповідача щодо ситуації із зарибленням            

р. Дніпро, а також щодо фінансового забезпечення означеної програми. 

Колодка І.Л. звернувся до депутатів обласної ради з проханням  виділити         

2 мільйони гривень з обласного бюджету. Наголосив на тому, що  півтора 

мільйона коштів буде виділено на умовах співфінансування за рахунок п'яти  

районів, які знаходяться в акваторії Кременчуцьокого водосховища 

(Черкаський, Чигиринський, Золотоніський, Канівський, Чорнобаївський 

райони), рибовидобувні господарства також виділили кошти. Загалом є 5 

мільйонів гривень.  

Коваль В.В. зазначив, що направлено відповідні листи до Міністерства 

екології та природних ресурсів України та Державного агентства рибного 

господарства України, тому у разі виділення цих коштів, є можливість 

отримати фінансування з державного бюджету до 10 мільйонів гривень. 

Вельбівець О.І. запитав у доповідача чи передбачена можливість 

включення в цю програму зариблення інших річок області на умовах спів 

фінансування.  

Колодка І.Л. зазначив, що можливість включення інших річок є, але  

кошти у сумі майже 5 мільйонів передбачені на фінансування лише р. Дніпро. 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Колодки І.Л. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 

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

 

12. СЛУХАЛИ: 

Островського О.А. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

19.02.2016 № 3-13/VII «Про Регіональну програму інформатизації Черкаської 

області на 2016-2017 роки «Електронна Черкащина» 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Легойда С.М 

 Легойда С.М. поінформувала, що постійна комісія з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету та фінансів розглянула запропонований 

проект рішення. Члени комісії не підтримали означений проект рішення, 

оскільки доповідач не надав відповіді на поставлені йому запитання. 
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 Островський О.А. доповів, що кошти передбачені на проведення заходів, 

направлених на впровадження системи електронного документообігу між 

органами виконавчої влади в області.  

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Островського О.А. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування: 

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

 

13. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про внесення змін у додаток до Програми розвитку 

інформаційного простору Черкаської області на 2012 – 2017 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Ботнар Ю.А., Коваленко А.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

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

 

14. СЛУХАЛИ: 

Шевчука М.П. - Про внесення змін до комплексної програми 

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: Вельбівець О.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Шевчука М.П. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 

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

 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Шевчука М.П. - Про внесення змін до Програми організації рятування 

людей на водних об’єктах Черкаської області на 2014-2018 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 
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ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Шевчука М.П. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 

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

 

16. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про внесення змін до обласної програми вилучення, 

утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до 

використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них на 2016-2018 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

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

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Волкович В.М., Звягінцева О.М. 

 Волкович В.М. запропонував внести зміни у частині фінансування, а 

саме:  змінити джерела фінансування у пунктах 87, 88 додатку 2 до програми. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Питання внести на розгляд сесії. 

 

Голосування (за основу): 

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

 

Голосування (за пропозицію депутата обласної ради             

Волковича В.М.): 

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

 

Голосування (за включення питання до порядку денного пленарного 

засідання із змінами і доповненнями): 

«За» - 16, «проти»- 0, «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

17.08.2004 № 17-8/IV «Про обласну премію імені Порфирія Демуцького в галузі 

аматорської художньої творчості» 
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ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 
  

Голосування: 

«За» - 16, «проти»- 0, «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

 

 

19. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Звіт про виконання обласного бюджету за 2016 рік 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 
  

Голосування: 

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

 

20. 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. 

 Кравченко Н.М. поінформувала, що підготовлено  зміни та доповнення до 

проекту рішення Черкаської обласної ради «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 23.12.2016 № 11-2/VІІ «Про обласний бюджет на 2017 рік» та 

звернулася до депутатів обласної ради з проханням  підтримати. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 
  

Голосування (за основу): 

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

 

Голосування (за внесення додаткових змін та доповнень до проекту 

рішення, запропонованих директором Департаменту фінансів       

Кравченко Н.М.): 

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

 

Голосування за включення питання до порядку денного пленарного 

засідання із змінами і доповненнями: 

«За» - 16, «проти»- 0, «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 
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21. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про хід виконання рішення обласної ради від 19.09.2014 

№34-5/VI "Про обласну програму "Надання медичної допомоги хворим 

нефрологічного профілю" на 2014-2017 роки 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 
  

Голосування: 

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

 

22. СЛУХАЛИ: 

Горду В.І. - Про зміну меж зоологічного заказника місцевого значення 

«Виграївський» 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Легойда С.М., Омаргалієв К.С., Лупашко О.В., 

Ботнар Ю.А., Лошков О.Г.  

 Омаргалієв К.С. поінформував, що постійна комісія розглянула проект 

рішення та запропонувала внести питання на розгляд пленарного засідання. 

 Горда В.І. поінформував, що зоологічний заказник місцевого значення 

«Виграївський» був створений у 1991 році. Положення про заказник 

розроблено у 2005 році. У Положенні зазначено, що лісові ділянки без 

виключення із державного лісофонду можуть бути надані у довгострокове 

тимчасове користування.  

 Власники будинків, які розташовані на цій території, неодноразово 

зверталися до обласного управління екології та природних ресурсів  щодо 

узаконення користування та сплати податку за користування лісовими 

ділянками. Обласне управління екології та природних ресурсів протягом двох 

років відмовляє, тому що це суперечить  Положенню про заказник.  

Площа, яка буде вилучена (понад 50 га) не зменшується. За користування 

лісовими ділянками до місцевого бюджету надійде 1,5 – 2 млн. грн. прибутку. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 
  

Голосування: 

«За» - 10, «проти»- 1, «утрималось» - 3, «не голосувало» - 3 . 

 

23. СЛУХАЛИ: 

Горду В.І. - Про надання у користування мисливських угідь  (ТОВ 

«Мисливське господарство «Козацьке») 

 

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

Лошков О.Г., Мушієк М.Г.   
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ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

«За» - 14, «проти»- 2, «утрималось» - 1, «не голосувало» - 0 
 

24. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) СЛУХАЛИ: 

 Вельбівця О.І. – Про призначення Теліженка Т.М. на посаду директора 

державного історико-культурного заповідника "Трахтемирів" 

 

ВИСТУПИЛИ: Овчаренко М.С., Кравцова Н.О., Ботнар Ю.А. 

Кравцова Н.О. поінформувала, що всі питання були розглянуті на 

засіданні постійної комісії з питань комунальної власності та регуляторної 

політики. 

Ботнар Ю.А. запропонував заслухати звіт директора державного 

історико-культурного заповідника «Трахтемирів» Довгого М.М.  

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

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

 

2) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про призначення Ніколенко В.М. на посаду генерального 

директора Черкаського обласного комунального підприємства "Фармація" 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Лошков О.Г., Кравцова Н.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 1. 

 

3) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про призначення Кудрявцевої О.М. на посаду директора 

Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 



28 

Голосування: 

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

 

4) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. -  Про призначення Жаботинського В.П. на посаду 

директора обласного комунального підприємства "Готельний комплекс 

"Дніпро" Черкаської обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» -1, «не голосувало» - 0. 

 

5) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про внесення змін до кодів видів  економічної діяльності 

суб’єктів спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Черкаської 

області 

 

ВИСТУПИЛИ: Кравцова Н.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 1. 

 

6) СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. – Про надання дозволу на передачу в оренду нерухомого 

майна КП «Управління по експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної 

комунальної власності» 

 

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

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

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

 

7) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про  прийняття майна у комунальну власність 
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ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

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

 

8) СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. –  Про передачу майна комунальної власності 

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

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 1. 

 

9) СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. – Про списання майна комунальної власності 

 

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

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 1. 

 

10) СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. – Про внесення змін та доповнень до рішень обласної ради 

 

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

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 1. 

 

 

11) СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. – Про встановлення пільгової орендної плати на 2017 рік 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Кравцова Н.О., Лошков О.Г., Лупашко О.В. 
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ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

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

 

 

12) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про оренду майна обласного комунального підприємства 

«Готельний комплекс «Дніпро» Черкаської обласної ради» 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г.,  Кравцова Н.О., Ботнар Ю.А., Омаргалієв К.С. 

Кравцова Н.О. поінформувала, що на засіданні постійної комісії з питань 

комунальної власності, підприємництва та регуляторної політики депутат 

обласної ради Лашкул В.Г. вніс пропозицію питання зняти з розгляду порядку 

денного президії та пленарного засідання. 

 

Голосування за включення до порядку денного пленарного 

засідання: 

«За» - 6, «проти» - 4,  «утрималось» - 1, «не голосувало» - 6. (не 

підтримано) 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Мушієк М.Г. наголосив на тому, що депутат обласної ради Лашкул В.Г. 

не є ініціатором розгляду даного питання на пленарному засіданні, тому 

запропонував повернутися до голосування з означеного питання. 

Ботнар Ю.А. запропонував також повернутися до голосування з 

означеного питання. 

Голосування за пропозицію депутатів обласної ради Мушієка М.Г. та 

Ботнара Ю.А. : 

«За» - 7, «проти» - 2,  «утрималось» - 1, «не голосувало» - 7. ( пропозицію 

не підтримано) 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Питання не вносити на розгляд сесії. 

 

13) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про заходи щодо відновлення права обласної ради на 

використання земельної ділянки по вул. Менделєєва, 4 в м. Черкаси обласного 

комунального підприємства «Готельний комплекс «Дніпро» Черкаської 

обласної ради  

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Кравцова Н.О. 
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ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

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

 

25. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про затвердження розподілу препаратів та виробів 

медичного призначення 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

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

 

26. СЛУХАЛИ: 

Лошкова О.Г. – Про делегування повноважень обласної ради обласній 

державній адміністрації 

 

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

 

ВИРІШИЛИ:  

 ІнформаціюЛошкова О.Г.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 

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

 

27. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І.– Про клопотання про нагородження Почесною Грамотою 

Верховної Ради України Чекаленка В.І. 
 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

«За» - 14, «проти» - 2,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 1. 

 

28. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І.– Про клопотання про нагородження Почесною Грамотою 

Верховної Ради України Грошева В.В. 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 
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Голосування: 

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

29. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І.– Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

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

 

30. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І.– Інформація начальника управління охорони здоров’я  

обласної державної адміністрації щодо стану функціонування мережі закладів 

охорони здоров’я та забезпечення заробітними платами медичних працівників у 

Черкаській області 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 1. 

 

31. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І.– Інформації щодо планів і стану ремонту та відновлення 

доріг в межах Черкаської області у 2016 та 2017 роках 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

 

Голосування: 

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

 

32. СЛУХАЛИ: 

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

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, щодо повернення пільгових тарифів на вуличне 

освітлення в населених пунктах 
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ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

 

Голосування: 

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

 

33. СЛУХАЛИ: 

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

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України 

щодо врегулювання суспільно-політичної ситуації, яка склалася навколо 

питання торговельної блокади ОРДЛО  

 

ВИСТУПИЛИ:  

Сегеда А.В., який поінформував, що питання буде знято з розгляду, якщо 

перше питання порядку денного депутатський корпус підтримає.  

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 1. 

 

34. СЛУХАЛИ: 

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

Президента України П.Порошенка, голови Верховної Ради України А.Парубія,   

Прем’єр-міністра України В.Гройсмана щодо підтримки торговельної блокади  

окупованого Донбасу 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Мушієк М.Г., який поінформував, що питання буде знято з розгляду, 

якщо перше питання порядку денного депутатський корпус підтримає.  

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

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

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

Президента України  П.Порошенка, Прем'єр-міністра України В.Гройсмана, 

Голови Верховної Ради України А.Парубія  щодо недопущення скасування 

мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення 
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ВИСТУПИЛИ: Овчаренко М.С., Ботнар Ю.А., Лупашко О.В. 

Ботнар Ю.А. зазначив, що це питання було розглянуто на засіданні 

постійної комісії обласної ради та підтримано. 

 Лупашко О.В. наголосив на тому, що це питання було раніше розглянуто 

і прийнято відповідне рішення на пленарному засіданні обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 
 

Голосування: 

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

 

36. СЛУХАЛИ: 

 Вельбівця О.І. – Про звернення народного депутата України Капліна С.М. 

до депутатів Черкаської обласної ради щодо підтримки звернення до Президента 

України П.Порошенка, Голови Верховної Ради України А.Парубія, Прем’єр-

міністра України В.Гройсмана  про продовження дії мораторію на заборону 

відчуження сільськогосподарських земель.  

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Лупашко О.В. 

 Ботнар Ю.А. зазначив, що це питання було розглянуто на засіданні 

постійної комісії обласної ради та вирішено доручити виконавчому апарату 

обласної ради підготувати та надіслати лист народному депутату України щодо 

підтримки звернень депутатів Черкаської обласної ради, які раніше надсилалися 

до Верховної Ради України. Запропонував зняти питання з порядку денного 

пленарного засідання.  

 Вельбівець О.І. зазначив, що депутати Черкаської обласної ради 

самостійно можуть розглядати ці питання без ініціатив народних депутатів 

України. 

 

Протокольно:  виконавчому апарату Черкаської обласної ради 

підготувати лист-відповідь народному депутату України  

Капліну С.М. щодо продовження терміну дії на заборону 

відчуження сільськогосподарських земель. 
 

Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про 

звернення народного депутата України Капліна С.М. до депутатів 

Черкаської обласної ради щодо підтримки звернення до Президента 

України П.Порошенка, Голови Верховної Ради України А.Парубія, 

Прем’єр-міністра України В.Гройсмана  про продовження дії мораторію на 

заборону відчуження сільськогосподарських земель»: 

 

«За» - 0, «проти» - 6,  «утрималось» -5, «не голосувало» - 6. 
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ВИРІШИЛИ:  

 Питання не вносити  на розгляд сесії. 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

Кабінету Міністрів України, ПАТ «Укрзалізниця», Одеської філії ПАТ 

«Укрзалізниця» та Шевченківської дирекції залізничних перевезень стосовно  

будівництва підземного переходу на залізничній станції «Геологічна» 

м.Кам’янка 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Ботнар Ю.А. 

Депутати обласної ради Мушієк М.Г. та Ботнар Ю.А. запропонували 

проголосувати за включення до порядку денного пленарного засідання  питань  

з № 37  до  № 49 включно . 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Питання порядку денного засідання президії з № 37  до  № 49 

включно внести на розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 1. 

 

50. СЛУХАЛИ: 

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

ради  Полозова В.О. до начальника ДПІ у м. Черкаси Царюка А.О. 

 

ВИСТУПИЛИ: Мовчан В.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 12, «проти» - 0,  «утрималось» - 1, «не голосувало» - 4. 

 

51. СЛУХАЛИ: 

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

ради Полозова В.О. до Головного територіального управління юстиції в 

Черкаській області 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

«За» - 11, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 6. 
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52. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І.– Звіт директора державного історико-культурного 

заповідника  «Трахтемирів» Довгого М.М. та заступника начальника 

управління культури та зв’язків з громадськістю обласної державної 

адміністрації Сухового М.О.  
 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

 

Голосування: 

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

 

Різне.  

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Мушієк М.Г., Ботнар Ю.А. 

Вельбівець О.І. поінформував, що надійшла пропозиція від депутата 

обласної ради Мушієка М.Г.  щодо зміни черговості розгляду питань порядку 

денного пленарного засідання. Зазначив, що депутат обласної ради            

Мушієк М.Г. запропонував питання № 33 і № 34 порядку денного засідання 

президії обласної ради розглянути другим та третім питанням порядку денного 

пленарного засідання обласної ради. 

 

Голосування (за пропозицію депутата обласної ради Мушієка М.Г. 

щодо змін у черговості  розгляду питань порядку денного пленарного 

засідання, а саме: питання № 33 і № 34 порядку денного засідання президії 

обласної ради поставити другим та третім питанням порядку денного 

пленарного засідання обласної ради):  

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

 

ВИРІШИЛИ: питання № 33 і № 34 порядку денного засідання президії обласної 

ради поставити другим та третім питанням порядку денного пленарного 

засідання обласної ради. 

 

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

 Ботнар Ю.А. поінформував, що фракція ВО «Свобода» підготувала 

проект звернення «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Голови Верховної Ради України, Президента України, Премєр-міністра України 

щодо встановлення 23 травня національного свята – Дня Героїв та належного 

соціального захисту учасників РУВ (так званої «АТО»)».  

Лошков О.Г. зачитав проект звернення та запропонував включити його в 

порядок денний пленарного засідання. 
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ВИРІШИЛИ:  

 Питання внести на розгляд сесії. 

 

Голосування: 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Вельбівець О.І. 

 Мушієк М.Г. вніс пропозицію включити до порядку денного пленарного 

засідання питання щодо визначення дати звіту головного лікаря                         

КЗ «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської 

обласної ради» Лепського В.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Питання внести на розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 11, «проти» - 1,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 5. 

 

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

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

Вельбівець О.І. звернувся до депутатів обласної ради з проханням 

дотримуватися депутатської етики під час проведення пленарного засідання.  

Також поінформував, що надійшло повторно звернення про  надання часу для 

виступу на пленарному засіданні  громадянину Романенку з Чигиринського 

району щодо будівництва птахофабрики. 

Ботнар Ю.А. запропонував питання щодо будівництва птахофабрики в 

Чигиринському районі розглянути на засіданні постійні комісії з питань 

екології. 

Лупашко О.В. висловив незадоволення щодо ситуації, яка склалася із 

забезпеченням мінеральними добривами. Зазначив, що маючи в м. Черкаси 

ПАТ “Азот”, ні одне фермерське підприємство не отримало мінеральних 

добрив з даного підприємства. Фермери вклали мільйони коштів, проте 

повернути вдалося лише частину. Поінформував, що закупили добрива в                   

м. Сміла, але вся продукція з Росії. 

Лошков О.Г. запропонував заслухати з даного питання начальника 

обласного територіального відділення Антимонопольного комітету. 

Вельбівець О.І. зазначив, що депутати обласної ради можуть внести 

означене питання на розгляд пленарного засідання. Запропонував дати 

доручення начальнику управління агропромислового розвитку 

облдержадміністрації Колодці І.Л. зустрітися з керівником  ПАТ “Азот”, 

обговорити питання та надати інформацію депутатському корпусу з цього 

питання. 

Лупашко О.В. наголосив на тому, що його цікавить як повернути кошти 

фермерам. 
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ВИРІШИЛИ:  

 

доручити управлінню агропромислового розвитку 

облдержадміністрації зустрітися з керівником ПАТ «Азот» 

та вивчити проблемні питання, порушені депутатами 

обласної ради  
 

Омаргалієв К.С. запропонував керівникам фракцій зібратися та 

обговорити питання пленарного засідання «Про звернення до Президента 

України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо 

врегулювання суспільно-політичної ситуації, яка склалася в Україні». 

 
  

Голова                                                                                       О. Вельбівець 


