
 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VIІ скликання 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

23.03.2016                                            м. Черкаси                                        №  2 

 

засідання президії обласної ради 

 

 

Присутні 

 

члени президії: 

 

 

 

Вельбівець О.І, Ткаченко Ю.О.,                       

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

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

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

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

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

Доманський В.М., Ботнар Ю.А. 

 

запрошені: перший заступник голови 

облдержадміністрації            Коваль В.В., 

заступник голови – керівник апарату 

облдержадміністрації Овчаренко С.М., 

керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації, територіальних органів 

міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади в області (список додається) 

 

від виконавчого 

апарату обласної ради:                  

Мовчан В.О., Горна Н.В., Бреус О.В.,                   

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

Пилипенко Ф.І., Нелезенко Н.П., Дудник Н.П., 

Прилуцька О.П. 

 

 

Головуючий -  Вельбівець О.І. 
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Порядок денний: 

 

Про погодження питань порядку денного четвертої сесії обласної 

ради сьомого скликання: 

      

1. Звіт про виконання обласного бюджету за 2015 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 

  

2. Про обласну програму 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 

          

  3. Про обласну Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-

2020 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  
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 4. Про комплексну програму забезпечення функціонування та розвитку 

мобілізаційної готовності та мобілізації, фінансування заходів, спрямованих на 

підвищення рівня бойової готовності військових частин Збройних Сил України, 

Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України на 

2016 – 2017 роки 

 

 Доповідають: 

Шевчук 

Микола Петрович 

 

- заступник директора Департаменту з питань 

цивільного захисту та оборонної роботи 

обласної державної адміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

 5. Про Програму протидії тероризму на території Черкаської області на 

2016 рік 

 

 Доповідають: 

Блаков 

Сергій Євгенович 

- помічник начальника Управління з 

координації антитерористичної діяльності – 

начальник штабу координаційної групи 

антитерористичного центру при УСБУ в 

області 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

  

6. Про Програму забезпечення правопорядку, запобігання і протидії 

корупції області на 2016 – 2020 роки 

  

 Доповідають: 

Пустовар 

Владислав 

Володимирович 

-  т.в.о. начальника Головного управління  

Національної поліції  

в Черкаській області 

 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
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7. Про затвердження Програми соціальних виплат у Черкаській області на 

2016-2019 роки дітям військовослужбовців, які загинули під час 

антитерористичної операції, захищаючи цілісність України або померли 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих в зоні АТО 

 

 Доповідають: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

Баштан 

Олег Васильович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

8. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.02.2012 № 16-4/VI 

«Про затвердження 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  

 

9. Про внесення змін до рішення обласної ради від 14.12.2011 № 10-2/VI 

«Про обласну програму впровадження у навчально-виховний процес 

загальноосвітніх закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто 

відсотків» на період до 2018 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  

 

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

«Про обласну програму підвищення якості шкільної природничо-математичної 

освіти на період до 2015 року» 

Доповідають: 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- начальник управління  освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  
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11. Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.04.2011 № 5-2/VI 

«Про Програму підвищення енергоефективності та зменшення споживання 

енергоносіїв Черкаської області на 2011-2015 роки» 

 

 Доповідають: 

Демиденко 

Сергій Миколайович 

- начальник управління житлово-

комунального господарства обласної 

державної адміністрації 

 

Кокодзей 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань розвитку інфраструктури та житлово-

комунального господарства 

 

12. Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.12.2015 № 2-3/VII 

«Про обласний бюджет на 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 

 

13. Про екологічну стратегію Черкаської області  до 2020 року 

 

 Доповідають: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

14. Про щорічний обласний конкурс з благоустрою населених пунктів 

області «Територія комфорту» 

 

 Доповідають: 

Демиденко 

Сергій Миколайович 

- начальник управління житлово-

комунального господарства обласної 

державної адміністрації 

Кокодзей 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань розвитку інфраструктури та житлово-

комунального господарства 
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15. 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 

  

16. Про надання погодження ТОВ «Пономар» на користування ділянками 

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

розробку, родовища прісних підземних вод в адмінмежах Софіївської  та 

Яснозірської сільських рад Черкаського району 

 

Доповідають: 

Праведник  

Олексій Петрович 

-  начальник відділу правового забезпечення 

та кадрової роботи управління 

організаційно-правового та інформаційного 

забезпечення виконавчого апарату обласної 

ради 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

  

17. Про надання гірничого відводу ТОВ «Відродження» для розробки 

Жашківського-1 родовища суглинків 

 

Доповідають: 

Праведник  

Олексій Петрович 

-  начальник відділу правового забезпечення 

та кадрової роботи управління 

організаційно-правового та інформаційного 

забезпечення виконавчого апарату обласної 

ради 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 
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18. Про надання гірничого відводу ТОВ «Жашків-Райагробуд» для 

розробки Жашківського родовища суглинків 

 

 Доповідають: 

Праведник  

Олексій Петрович 

- начальник відділу правового забезпечення та 

кадрової роботи управління організаційно-

правового та інформаційного забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

 19. Про створення робочої групи обласного рівня з питань розв’язання 

проблем забруднення довкілля, пов’язаних з неефективною роботою очисних 

споруд в м.Золотоноша 

 

 Доповідають: 

Гайович 

Вадим Юрійович 

- представник фракції Радикальної Партії 

Олега Ляшка в обласній раді 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

20. Інформація прокурора Черкаської області про стан законності, 

боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати 

діяльності на території області  

 

 Доповідають: 

Овчаренко 

Сергій Анатолійович 

- прокурор Черкаської області 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
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21. Питання управління майном обласної комунальної власності  

 

 1) Про передачу майна комунальної власності 

 Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 

2) Про списання майна комунальної власності  

 Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

  

3) Про оренду комунального майна бюджетними установами 

 Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

  

4) Про призначення Ковальова С.В. на посаду завідувача комунального 

підприємства «Центральна районна аптека № 3» 

 Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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5) Про призначення Головатої О.Д. на посаду директора комунального 

проектно-виробничого архітектурно-планувального підприємства 

«Облархбюро» Черкаської обласної ради 

 

 Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 6) Про призначення Латка О.М. на посаду директора Звенигородського 

комунального видавничо-поліграфічного підприємства Черкаської обласної 

ради  

 

 Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 7) Про призначення Фарсалова Ю.А. на посаду директора Смілянського 

комунального видавничо-поліграфічного підприємства «Тясмин» Черкаської 

обласної ради 

 

 Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 

 

 

 



 10 

 8) Про призначення Новака С.А. на посаду директора Уманського 

комунального видавничо-поліграфічного підприємства Черкаської обласної 

ради 

 

 Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 9) Про передачу виробів медичного призначення  

 

Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

10) Про надання згоди на участь в об’єднанні юридичних осіб - Асоціації 

«Інклюзивного Реабілітаційно-Соціального Туризму» 

 

 Доповідають: 

Праведник 

Олексій Петрович 

- начальник  відділу правового забезпечення 

та кадрової роботи управління 

організаційно-правового та інформаційного 

забезпечення виконавчого апарату обласної 

ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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11) Про оренду цілісного майнового комплексу Черкаського обласного 

комунального підприємства «Фармація» 

  

 Доповідають: 

Праведник 

Олексій Петрович 

- начальник  відділу правового забезпечення 

та кадрової роботи управління 

організаційно-правового та інформаційного 

забезпечення виконавчого апарату обласної 

ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

12) Про створення робочої групи обласного рівня з питань подолання 

господарської кризи на ОКП  «Фармація»  

 

 Доповідають: 

Гайович 

Вадим Юрійович 

- представник фракції Радикальної Партії 

Олега Ляшка в обласній раді 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 13) Про надання згоди на передачу транспортного засобу за договором 

позички 

  

Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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22.Про використання регіонального резерву лікарських засобів 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 

 

 

 23.  Про обрання представників громадськості до складу поліцейської 

комісії Головного управління Національної поліції в Черкаській області 

 Доповідають: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

 

- голова обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 

24. Про затвердження Положення про порядок розгляду електронних 

петицій, адресованих Черкаській обласній раді 

 Доповідають: 

Бреус 

Ольга Володимирівна 

- начальник  управління організаційно-

правового та інформаційного забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

  

25. Про Почесну грамоту Черкаської обласної ради 

 Доповідають: 

Бреус 

Ольга Володимирівна 

- начальник  управління організаційно-

правового та інформаційного забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
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26. Про перейменування Ленінської сільської ради Драбівського району 

  

Доповідають: 

Бреус 

Ольга Володимирівна 

- начальник  управління організаційно-

правового та інформаційного забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

27. Про розірвання двосторонніх міжнародних угод Черкаської області 

про співробітництво та співпрацю з суб’єктами Російської Федерації 

  

Доповідають: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

  

28. Про внесення змін та доповнень до Регламенту Черкаської обласної 

ради 

  

Доповідають: 

Гайович 

Вадим Юрійович 

- представник фракції Радикальної Партії 

Олега Ляшка в обласній раді 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

  

29. Про внесення змін та доповнень до Регламенту Черкаської обласної 

ради VII скликання 

  

 Доповідають: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
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           30. Про внесення змін та доповнень до Положення про постійні комісії 

Черкаської обласної ради 

  

 Доповідає: 

Баштан 

Олег Васильович  

- депутат обласної ради 

 

 

 31. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до депутатів 

Верховної Ради України Рудика С.Я. та Голуба В.В. щодо ініціювання внесення 

змін до Податкового кодексу України 

 

Доповідає: 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

32. Про звернення до Уряду стосовно необхідності перегляду Державного 

бюджету – 2016 

 

 Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

 33. Про звернення до Президента України   та Кабінету Міністрів України 

щодо повного припинення транзиту територією України вантажного 

автотранспорту з Російської Федерацією 

  

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

  

34. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України, Державної служби України з безпеки на транспорті щодо 

фінансування ремонту доріг та здійснення габаритно-вагового контролю 

транспортних засобів» 

 

 Доповідає: 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 
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35. Про звернення депутатів обласної ради до Кабінету Міністрів України 

щодо виділення з Державного бюджету  України у 2016 році коштів на 

реконструкцію, ремонт та утримання доріг загального користування на 

території області  

 

 Доповідає: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації  

 

          36. Про звернення депутатів обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо необхідності 

внесення окремих змін до законодавства стосовно об’єднаних територіальних 

громад та районних бюджетів, де такі громади створені 

  

 Доповідає: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації  

 

 

          37. Про звернення депутатів обласної ради до депутатів Черкаської 

міської ради щодо надання пільги зі сплати земельного податку КП «Аеропорт 

Черкаси» 

 

 Доповідає: 

Коваль  

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

38. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-46/VII 

«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету Міністрів 

України, Міністерства освіти і науки України та Національного банку України 

щодо передачі Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет 

банківської справи» з державної власності  до спільної власності 

територіальних громад Черкаської області з віднесенням його до сфери 

управління Черкаської обласної ради» 

  

 Доповідає: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 
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 39. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

ради України щодо підтримки Проекту Закону № 1159 від 02.12.2014 «Про 

деякі заходи щодо  посилення ролі територіальних громад в управлінні 

земельними ресурсами» 

 

 Доповідає: 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

 40. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

ради України щодо підтримки Проекту Закону № 3851-1 від 04.02.2016 «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту прав платників 

податку на додану вартість, в тому числі сільгосптоваровиробників» 

 

 Доповідає: 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

 41. Про депутатський запит депутата обласної ради Костюченка В.О. 

 

 Доповідає: 

Костюченко 

Володимир 

Олександрович 

-  депутат обласної ради 

 

 42. Про зміни в складі постійних комісій обласної ради 

 

 Доповідає: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 
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ВИСТУПИЛИ:  

Мушієк М.Г. – Про розгляд питання №12 «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 29.12.2015 № 2-3/VII «Про обласний бюджет на 2016 рік» 

питанням  другим  порядку денного президії обласної ради сьомого скликання.  

Вельбівець О.І., який поінформував про те, що внесення відповідних змін 

до рішення обласної ради від 29.12.2015 № 2-3/VII «Про обласний бюджет на 

2016 рік» залежить від прийняття окремих обласних програм, для виконання 

яких буде передбачено виділення коштів з обласного бюджету. Розгляд 

проектів рішень про затвердження таких програм має передувати розгляду 

питання про внесення змін до обласного бюджету.  

 

Протокольно: 

Мушієк М.Г. зняв свою пропозицію з розгляду. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

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

сьомого скликання питання «Про запровадження мораторію на передачу в 

оренду цілісного майнового комплексу Черкаського обласного комунального 

підприємства «Фармація»  (вноситься депутатською фракцією політичної партії 

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»). 

Рибченко О.В., Вельбівець О.І., 

Ботнар Ю.А. зазначив, що їх фракція підтримує проект ВО 

«Батьківщина» по суті, проте він поданий з порушенням Закону України «Про 

доступ до публічної інформації», Регламену обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Протокольно: Питання не включати до порядку денного сесії.  

Голосування: 

 «За» - 3 , «проти» - 8,  «утрималось» - 4. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Коваль С.В.  – Про включення до порядку денного  президії та четвертої 

сесії обласної ради сьомого скликання питання «Про припинення 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РІЧКОВИЙ ВОКЗАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ». 

Мушієк М.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Питання включити до порядку денного президії та четвертої сесії 

обласної ради сьомого скликання. 

Голосування: 

 «За» - 14 , «проти» - 0,  «утрималось» - 3. 
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ВИСТУПИЛИ:  

Ботнар Ю.А. – Про виключення з порядку денного президії та четвертої 

сесії обласної ради сьомого скликання питання №7 «Про затвердження 

Програми соціальних виплат у Черкаській області на 2016-2019 роки дітям 

військовослужбовців, які загинули під час антитерористичної операції, 

захищаючи цілісність України або померли внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, отриманих в зоні АТО» та питання №13 «Про екологічну стратегію 

Черкаської області  до 2020 року» у звꞌязку  з необхідністю їх доопрацювання. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Виключити питання №№7,13 з порядку денного президії та четвертої 

сесії обласної ради сьомого скликання. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Омарагалієв К.С. – Про розгляд питання №5 «Про Програму протидії 

тероризму на території Черкаської області на 2016 рік» та питання №6 «Про 

Програму забезпечення правопорядку, запобігання і протидії корупції області 

на 2016 – 2020 роки» другим та третім питаннями порядку денного президії 

обласної ради сьомого скликання.  

 

ВИРІШИЛИ:  

Питання №№5, 6 порядку денного президії обласної ради розглянути 

другим та третім. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Тарасенко В.П. – Про розгляд питань №№21.4., 21.5., 21.6, 21.7., 21.8.  

про призначення керівників підприємств обласної комунальної власності 

питаннями четвертим - восьмим порядку денного президії.  

 

ВИРІШИЛИ:  

Питання №№21.4., 21.5., 21.6, 21.7., 21.8. порядку денного президії 

розглянути четвертим - восьмим. 

Рішення прийнято одноголосно.  
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1. СЛУХАЛИ: 

Кравченко Н.М. -  Про Звіт про виконання обласного бюджету за 2015 

рік.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Легойда С.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Голосування: 

За основу:  «За» - 14 , «проти» - 0,  «утрималось» - 2 (Лошков О.Г.,              

Ботнар Ю.А.); 

В цілому: «За» - 14 , «проти» - 0,  «утрималось» - 2 (Лошков О.Г.,              

Ботнар Ю.А.); 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Блакова С.Є. –  Про Програму протидії тероризму на території Черкаської 

області на 2016 рік зі змінами, внесеними постійною комісією обласної ради з 

питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та 

захисту прав людини (додаються до проекту рішення) 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Мушієк М.Г., Ботнар Ю.А., Овчаренко С.М. 

   

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Блакова С.Є.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Святченка В.М  – Про Програму забезпечення правопорядку, запобігання 

і протидії корупції області на 2016 – 2020 роки зі змінами, внесеними 

постійною комісією обласної ради з питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини 

(додаються до проекту рішення). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Омаргалієв К.С.,  який вказав, що зауваження постійної комісії обласної 

ради з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини в проекті були враховані. 
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Лошков О.Г. зазначив, що в проекті не враховані пропозиції постійної 

комісії щодо внесення змін до п.3.16. 

Ботнар Ю.А. звернувся із запитанням щодо визначення поняття 

«екстремізм» та застосування його у проекті рішення. Запропонував виключити 

питання з порядку денного четвертої сесії обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

Голосування: 

За пропозицію Ботнара Ю.А.: «За» - 4 , «проти» - 10,  «утрималось» - 2; 

За питання в цілому: «За» - 13 , «проти» - 0,  «утрималось» - 2.            

(Мушієк М.Г., Баштан О.В. не брали участі в голосуванні). 

 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Коваля С.В. – Про призначення Ковальова С.В. на посаду завідувача 

комунального підприємства «Центральна районна аптека № 3». 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Мушієк М.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

 «За» - 14 , «проти» - 0,  «утрималось» - 2 (Лошков О.Г., Ботнар Ю.А.), 

(Баштан О.В. не брав участі в голосуванні). 

 

5. СЛУХАЛИ:  

Коваля С.В. - Про призначення Головатої О.Д. на посаду директора 

комунального проектно-виробничого архітектурно-планувального 

підприємства «Облархбюро» Черкаської обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Мушієк М.Г., Ткаченко Ю.О., Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

 «За» - 11 , «проти» - 0,  «утрималось» - 3, (не брали участі в 

голосуванні – 3). 
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6. СЛУХАЛИ: 

Коваля С.В. – Про призначення Латка О.М. на посаду директора 

Звенигородського комунального видавничо-поліграфічного підприємства 

Черкаської обласної ради  

 

ВИСТУПИЛИ:  

Ботнар Ю.А., 

Лошков О.Г., який поцікавився процедурою (методикою) визначення 

термінів укладання контракту  - на 3 або на 5 років. 

Пасічник С.Л. відповів, що вони визначають оптимальний період для 

підприємств у відповідній галузі. Для поліграфічних підприємств, на їхню 

думку, більш прийнятним є коротший строк, у звꞌязку з активними темпами 

діяльності у цій сфері. 

  

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

 «За» - 14 , «проти» - 0,  «утрималось» - 2, (Баштан О.В. не брав участі в 

голосуванні ). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Коваля С.В.  – Про призначення Фарсалова Ю.А. на посаду директора 

Смілянського комунального видавничо-поліграфічного підприємства «Тясмин» 

Черкаської обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Мушієк М.Г., 

Рибченко О.В. запропонував укласти контракт терміном на 5, а не на 3 

роки. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії (зі змінами).  

Рішення прийнято одноголосно. 

Голосування: 

 За пропозицію Рибченка О.В.:«За» - 17 , «проти» - 0,  «утрималось» - 0; 

За питання в цілому: «За» - 17 , «проти» - 0,  «утрималось» - 0. 
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8. СЛУХАЛИ: 

Коваля С.В.  – Про призначення Новака С.А. на посаду директора 

Уманського комунального видавничо-поліграфічного підприємства Черкаської 

обласної ради 

 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

 «За» - 15 , «проти» - 2 (Лошков О.Г., Ботнар Ю.А.),  «утрималось» - 0. 

  

9.   СЛУХАЛИ: 

Звягінцеву О.М. – Про обласну програму 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 Звягінцевої О.М.  взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування: 

 «За» - 15 , «проти» - 0,  «утрималось» - 2 (Ботнар Ю.А., Лошков О.Г.). 

 

10.  СЛУХАЛИ: 

Проскуріну О.О. – Про обласну Програму оздоровлення та відпочинку 

дітей на 2016-2020 роки 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Коваль В.В., Доманський В.М., Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Проскуріної О.О.  взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування: 

 «За» - 15 , «проти» - 0,  «утрималось» - 2 (Ботнар Ю.А., Лошков О.Г.). 
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11.  СЛУХАЛИ: 

Шевчука М.П. –  Про комплексну програму забезпечення функціонування 

та розвитку мобілізаційної готовності та мобілізації, фінансування заходів, 

спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військових частин 

Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної 

прикордонної служби України на 2016 – 2017 роки 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Ботнар Ю.А., Лошков О.Г., Кравченко Н.М., Ткаченко Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

12.  СЛУХАЛИ: 

Карманніка Р.В.  –  Про внесення змін до рішення обласної ради від 

26.02.2012 № 16-4/VI «Про затвердження Програми розвитку туризму в 

Черкаській області на 2012-2020 роки» 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Голосування: 

 «За» - 14 , «проти» - 0,  «утрималось» - 2 (Ботнар Ю.А., Лошков О.Г.), 

(Мушієк М.Г. не брав участі в голосуванні). 

 

13.  СЛУХАЛИ: 

Данилевського В.В.  –  Про внесення змін до рішення обласної ради від 

14.12.2011 № 10-2/VI «Про обласну програму впровадження у навчально-

виховний процес загальноосвітніх закладів інформаційно-комунікаційних 

технологій «Сто відсотків» на період до 2018 року 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Доманський В.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Голосування: 

 «За» - 14 , «проти» - 0,  «утрималось» - 2 (Ботнар Ю.А., Лошков О.Г.), 

(Мушієк М.Г. не брав участі в голосуванні). 
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14.  СЛУХАЛИ: 

Данилевського В.В. – Про внесення змін до рішення обласної ради від 

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

природничо-математичної освіти на період до 2015 року» 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Доманський В.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Голосування: 

 «За» - 14 , «проти» - 0,  «утрималось» - 2 (Ботнар Ю.А., Лошков О.Г.), 

(Мушієк М.Г. не брав участі в голосуванні). 

 

15.  СЛУХАЛИ: 

Липканя А.Б. –  Про внесення змін до рішення обласної ради від 

29.04.2011 № 5-2/VI «Про Програму підвищення енергоефективності та 

зменшення споживання енергоносіїв Черкаської області на 2011-2015 роки» 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Кокодзей В.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Липканя А.В.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 

 «За» - 15 , «проти» - 0,  «утрималось» - 2 (Ботнар Ю.А., Лошков О.Г.). 

 

16.  СЛУХАЛИ: 

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

29.12.2015 № 2-3/VII «Про обласний бюджет на 2016 рік» 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Вельбівець О.І., Рибченко О.В., Гайович В.Ю., 

Мушієк М.Г. запитав, які зміни внесені після вчорашнього засіданнядо 

проекту рішення. 

Кравченко Н.М. зазначила, що з додатковими змінами ознайомлені тільки 

члени бюджетної комісії, тому запропонувала їх озвучити. 

Омаргалієв К.С.,  звернувсяіз запитанням стосовно виділення коштів на 

розчистку ставків по 2 обꞌєктах, один з яких – «Розчистка русла для підтримки 

сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану ставка «Цегельня», с. 

Журжинці Лисянського району». Зазначив, що комісія з питань екології, 
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використання природних ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

запропонувала зняти ці два обꞌєкта  з розгляду і не виносити їх на пленарне 

засідання, проте вони розглядалися на бюджетній комісії. Запитав, чому це 

питання розглядається сьогодні на президії. 

Кравченко Н.М. зазначила, що є сформований проект рішення, який 

офіційно поданий до обласної ради, розміщений на сайті обласної ради. Проект 

містить цей обꞌєкт. Під час проведення бюджетної комісії не були офіційно 

подані документи (рішення постійної комісії з питань екології) про виключення 

з проекту рішення цього обꞌєкта.         

Омаргалієв К.С. запропонував виключити пункти щодо цих двох обꞌєктів  

з проекту рішення обласної ради «Про  внесення змін до рішення обласної ради 

від 29.12.2015 № 2-3/VII «Про обласний бюджет на 2016 рік». Пояснив 

присутнім, що по цим обꞌєктам не було подано належну документацію. Це 

питання було лише озвучено на екологічній комісії депутатом обласної ради 

Мушієком М.Г., проте проектно-кошторисна документація не була подана. 

Мушієк М.Г. звинуватив Омаргалієва К.С. в маніпуляції фактами, 

пояснив, як розглядалося це питання на екологічній комісії. 

Рибченко О.В. зазначив про недоцільність розгляду питання з цих обꞌєктів 

за відсутності  проектно-кошторисної документації. 

Омаргалієв К.С. повідомив, що він додатково зателефонував членам 

екологічної комісії, які підтвердили свою позицію щодо виключення цього 

обꞌєкта з розгляду і не рекомендували включати його до проекту рішення. 

Кравченко Н.М. сформулювала назву обꞌєкта «Розчистка русла для 

підтримки сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану ставка 

«Цегельня», с. Журжинці Лисянського району», на який запропоновано 

виділити 1 млн. 390 тис. за рахунок екологічного фонду. 

Мушієк М.Г. за пропонував в проекті цього рішення розглядати лише ті 

обꞌєкти, на які є проектно-кошторисна документація. 

Вельбівець О.І. поставив на голосування пропозицію депутата  

Омаргалієва К.С. про виключення цього обꞌєкта з проекту рішення «Про 

внесення змін до рішення обласної ради від 29.12.2015 № 2-3/VII «Про 

обласний бюджет на 2016 рік». 

Голосування за пропозицію Омаргалієва К.С. : 

 «За» - 11 , «проти» - 1,  «утрималось» - 2 (Ботнар Ю.А., Лошков О.Г.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Виключити обꞌєкт «Розчистка русла для підтримки сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного стану ставка «Цегельня», с. Журжинці 

Лисянського району» з  проекту рішення обласної ради «Про внесення змін до 

рішення обласної ради від 29.12.2015 № 2-3/VII «Про обласний бюджет на 2016 

рік».  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Мушієк М.Г. зазначив про необхідність розгляду кожного пункту 

(обꞌєкту) питання за наявності проектно-кошторисної документації окремо. 
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Вельбівець О.І. запропонував поставити на голосування цю пропозицію 

депутата Мушієка М.Г. 

Мушієк М.Г. вказав на те, що голосувати за його пропозицію непотрібно, 

так як це передбачено нормами закону. 

Вельбівець О.І. зазначив, що члени комісії самостійно визначають перелік 

документів необхідних для прийняття відповідного рішення. 

Ботнар Ю.А. запропонував Мушієку М.Г. звернутися до прокуратури, 

якщо в нього є інформація щодо порушення законодавства. Зазначив, що не 

голосуватиме з цього питання та фракція «Свобода» утримається також від 

голосування на пленарному засіданні сесії. 

Лошков О.Г. зауважив, що оскільки є порушення законодавства слід це 

питання зняти з розгляду. 

Лупашко О.В. підтримав пропозицію Лошкова О.Г. 

Баштан О.В. поцікавився додатковими змінами до обласного бюджету і 

звернувся із запитанням щодо уточнення сум субвенцій.  

Кравченко Н.М. відповіла, що уточнюються лише назви субвенцій, а не їх 

суми.  

Мушієк М.Г. запитав чи є проектно-кошторисна документація на 

реконструкцію Товстівського НВК. 

Кравченко Н.М. повідомила про те, що Депаратаменту така документація 

не подається. 

Рибченко О.В. зазначив, що спочатку на цей обєкт було передбачено 

виділити кошти у сумі 3,5 млн.грн. Після  його звернення з депутатським 

запитом до ткаченка Ю.О. суму зменшили до 800 тис. грн. 

Липкань А.Б. поінформував, що питання розглядалось управлінням 

житлово-комунального господарства облдержадміністрації. Суму, яку 

передбалось виділити на обꞌєкт було зменшено. У звꞌязку з цим, проектній 

організації доручено внести зміни до ПКД. 

Мушієк М.Г. уточнив питання щодо наявності по цьому обꞌєкту  ПКД. 

Липкань А.Б. зазначив, що на цей час вона коригується. 

Мушієк М.Г. звернувся із депутатським зверненням до Ткаченка Ю.О. і 

Вельбівця О.І. щодо надання інформації стосовно наявності ПКД по всіх 

обꞌєктах, на які передбачено виділення коштів у звꞌязку зі змінами до обласного 

бюджету.  

Вельбівець О.І. запропонував депутату Мушієку М.Г. письмово 

звернутись до обласної державної адміністрації та чітко визначити питання. 

Омаргалієв К.С. звернувся до присутніх представників ЗМІ з проханням 

вивчити як це питання розглядалося на засіданні постійної комісії. 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Голосування: 

 «За» - 11 , «проти» - 0,  «утрималось» - 2 (Ботнар Ю.А., Лошков О.Г.), 

«не брало участі в голосуванні» - 4. 

Стенограма  розгляду питання додається. 
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17.  СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. –  Про щорічний обласний конкурс з благоустрою 

населених пунктів області «Територія комфорту» 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Кокодзей В.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

18.  СЛУХАЛИ: 

Звягінцеву О.М. –  Про території та об’єкти природно-заповідного фонду 

області 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ботнар Ю.А., Омаргалієв К.С. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

19.  СЛУХАЛИ: 

Праведника О.П. –  Про надання погодження ТОВ «Пономар» на 

користування ділянками надр з метою геологічного вивчення, у тому числі 

дослідно-промислову розробку, родовища прісних підземних вод в адмінмежах 

Софіївської  та Яснозірської сільських рад Черкаського району 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Омаргалієв К.С. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Голосування: 

 «За» - 12 , «проти» - 2,  «утрималось» - 2 (Ботнар Ю.А., Лошков О.Г.), 

(Сегеда А.В. не брав  участі в голосуванні). 
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20.  СЛУХАЛИ: 

Праведника О.П. –  Про надання гірничого відводу ТОВ «Відродження» 

для розробки Жашківського-1 родовища суглинків 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Голосування: 

 «За» - 12 , «проти» - 2,  «утрималось» - 2 (Ботнар Ю.А., Лошков О.Г.), 

(Сегеда А.В. не брав участі в голосуванні). 

 

 

21.  СЛУХАЛИ: 

Праведника О.П. –  Про надання гірничого відводу ТОВ «Жашків-

Райагробуд» для розробки Жашківського родовища суглинків 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Омаргалієв К.С. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Голосування: 

 «За» - 12 , «проти» - 2,  «утрималось» - 2 (Ботнар Ю.А., Лошков О.Г.), 

(Сегеда А.В. не брав участі в голосуванні). 

 

 

22.  СЛУХАЛИ: 

Гайовича В.Ю. –  Про створення робочої групи обласного рівня з питань 

розв’язання проблем забруднення довкілля, пов’язаних з неефективною 

роботою очисних споруд в м.Золотоноша 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рибченко О.В., Ботнар Ю.А., Ткаченко Ю.О., Звягінцева О.М.,                

Омаргалієв К.С.,  Мушієк М.Г., Вельбівець О.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Гайовича В.Ю взяти до відома.  

Протокольно: Питання не включати до порядку денного сесії. 

Голосування: 

 «За» - 6 , «проти» - 8,  «утрималось» - 3. 
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23.  СЛУХАЛИ: 

Лошкова О.Г. –  Про інформацію прокурора Черкаської області про стан 

законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та 

результати діяльності на території області  

 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

24. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

24.1.  СЛУХАЛИ: 

Коваля С.В. - Про передачу майна комунальної власності 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

 «За» - 16 , «проти» - 0,  «утрималось» - 1 (Баштан О.В.). 

 

24.2.  СЛУХАЛИ: 

Коваля С.В. - Про списання майна комунальної власності  
 

ВИСТУПИЛИ:  

Лошков О.Г., Ботнар Ю.А., Вельбівець О.І., Кравцова Н.О., Мушієк М.Г., 

Рибченко О.В., Лупашко О.В., Гайович В.Ю., Баштан О.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

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

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

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

 «За» - 13 , «проти» - 0,  «утрималось» - 2, (не брали  участі в голосуванні 

– 2). 

 

24.4.  СЛУХАЛИ: 

Коваля С.В.  - Про передачу виробів медичного призначення 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Найдан О.В., Баштан О.В., 

Лошков О.Г. поцікавився чи Уманська міська лікарня відноситься до 

закладів, які належать до спільної власності територіальних громад. 

Запропонував слово «спільної» виключити. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

24.5.  СЛУХАЛИ: 

Праведника О.П. - Про надання згоди на участь в об’єднанні юридичних 

осіб - Асоціації «Інклюзивного Реабілітаційно-Соціального Туризму» 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рибченко О.В., Вельбівець О.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

24.6.  СЛУХАЛИ: 

Праведника О.П.  - Про оренду цілісного майнового комплексу 

Черкаського обласного комунального підприємства «Фармація» 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Вельбівець О.І.,  Доманський В.М., Лупашко О.В.,  Кравцова Н.О. 
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Рибченко О.В., який зазначив про те, що припинення (ліквідація) 

підприємства спричинить виникнення проблеми з забезпеченням медичними 

препаратами, зокрема, наркотичними і психотропними, відповідних верств 

населення. Запропонував передбачити однією з обовꞌязкових умов договору 

оренди обовꞌязок орендаря здійснювати торгівлю такими препаратами. 

Гайович В.Ю. повідомив про те, що була проведена нарада, на якій були 

присутні головний бухгалтер та колишній генеральний директор підприємства. 

З результатів засідання стало зрозуміло, що підприємство не є збитковим. 

Зазначив про необхідність скасування рішення обласної ради від 

17.09.2015 № 43-10/VI «Про наміри передати в оренду цілісний майновий 

комплекс Черкаського обласного комунального підприємства «Фармація», 

запропонував включити відповідне питання до порядку денного пленарного 

засідання четвертої сесії обласної ради. 

Мушієк М.Г. закликав присутніх не голосувати за питання і підтримав 

позицію, висловлену попереднім доповідачем. 

Ботнар Ю.А. вказав на те, що підприємство штучно довели до 

банкрутства, запропонував виключити з порядку денного пленарного засідання 

четвертої сесії обласної ради питання про оренду цілісного майнового 

комплексу «Фармація», Зазначив,  що фракція політичної партії «Всеукраїнське 

обꞌєднання «Свобода» не братиме участі в голосуванні з цього питання, а також 

про необхідність розгляду питання щодо зміни керівника підприємства. 

Баштан О.В. підтримав необхідіність скасування рішення обласної ради 

від 17.09.2015 № 43-10/VI «Про наміри передати в оренду цілісний майновий 

комплекс Черкаського обласного комунального підприємства «Фармація», а 

також заначив про доцільність проведення незалежної оцінки, аудиту. 

Рибченко О.В. поцікавився розмірами орендної плати, яку має сплачувати 

орендар цілісного майнового комплексу, а також уточнив період, з якого ці 

виплати почнуть проводитися. 

Представник ТОВ «Фармація-Черкаси» відповів, що відразу після 

підписання договору оренди кожна зі сторін  договору почне його виконання. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

розгляд сесії. 

Голосування: 

За основу: «За» - 14 , «проти» - 2 (Ботнар Ю.А., Баштан О.В.) ,  

«утрималось» - 0; 

За пропозицію Гайовича В.Ю.: «За» - 5 , «проти» - 6,  «утрималось» - 5; 

За пропозицію Ботнара Ю.А.: «За» - 5 , «проти» - 10,  «утрималось» - 1; 

За питання в цілому: «За» - 11 , «проти» - 4,  «утрималось» - 0. 

 

 

 

 



 32 

24.7.  СЛУХАЛИ: 

Гайовича В.Ю. – Про створення робочої групи обласного рівня з питань 

подолання господарської кризи на ОКП  «Фармація»  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Мушієк М.Г., Рибченко О.В. 

Кравцова Н.О. запропонувала включити до складу робочої групи                 

Гайовича В.Ю. 

 

 

ВИРІШИЛИ:  

Протокольно: Питання не включати до порядку денного сесії. 

Голосування: 

 «За» - 6 , «проти» - 1,  «утрималось» - 9. 

 

 

24.8.  СЛУХАЛИ: 

Коваля С.В. - Про надання згоди на передачу транспортного засобу за 

договором позички 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Лупашко О.В., Рибченко О.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

25.  СЛУХАЛИ: 

Найдана О.В. - Про використання регіонального резерву лікарських 

засобів та виробів медичного призначення 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Чикало Р.О., Баштан О.В., Кравцова Н.О., Рибченко О.В., 

Мушієк М.Г., який поцікавився яким чином буде створюватися новий 

резерв. Звернувся з запитанням щодо наявності затвердженого переліку 

категорій населення, яким під час лікування у закладах охорони здоровꞌя 

надаються безкоштовно медичні препарати. 

Найдан О.В. повідомив про відсутність такого затвердженого переліку, а 

також зазначив медичні засоби, надання яких під час лікування населення у 

медичних закладах здійснюється безкоштовно. 
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Лошков О.Г. поцікавився наявністю ризику щодо торгівлі лікарськими 

засобами, які передаються для використання закладам охорони здоровꞌя  з 

регіонального резерву. 

Найдан О.В. категорично заперечив можливість виникнення такого 

ризику. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

26.  СЛУХАЛИ: 

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

поліцейської комісії Головного управління Національної поліції в Черкаській 

області 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Рибченко О.В.,  Мушієк М.Г., Ботнар  Ю.А., 

Лошков О.Г. поінформував, що комісія підтримала одного кандидата – 

Рябошлика О.В., проте прийняла рішення рекомендувати сесії обласної ради 

провести рейтингове голосування по всім кандидатурам. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

27.  СЛУХАЛИ: 

Бреус О.В. -  Про затвердження Положення про порядок розгляду 

електронних петицій, адресованих Черкаській обласній раді 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Лошков О.Г., Ткаченко Ю.О., Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

28.  СЛУХАЛИ: 

Лошкова О.Г.  -  Про Почесну грамоту Черкаської обласної ради 
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ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

 «За» - 15 , «проти» - 0,  «утрималось» - 1, (Гайович В.Ю. не брав участі 

в голосуванні). 

 

29.  СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про перейменування Ленінської сільської ради 

Драбівського району  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ботнар Ю.А., Лошков О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

30.  СЛУХАЛИ: 

Ботнара Ю.А.  –  Про розірвання двосторонніх міжнародних угод 

Черкаської області про співробітництво та співпрацю з суб’єктами Російської 

Федерації. 

Поінформував, що на пленарному засіданні сесії обласної ради 

доповідачем з цього питання виступатиме депутат обласної ради Ковбоша О.Р. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

31.  СЛУХАЛИ: 

Гайовича В.Ю.  –  Про внесення змін та доповнень до Регламенту 

Черкаської обласної ради. 

Повідомив, що зміни стосуються надання інформації, що зберігається в 

обласній раді, депутатам обласної ради за їх вимогою. Акцентував увагу на 

тому, що вимога може бути і усною, а не обовꞌязково письмовою. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ботнар Ю.А., Рибченко О.В., Кравцова Н.О., 
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Лошков О.Г. зазначив, що йдеться про отримання інформації за першою 

вимогою депутата.   

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Гайовича В.Ю. взяти до відома.  

Протокольно: Питання не включати до порядку денного сесії. 

Голосування: 

«За» - 4,«проти» - 2,«утрималось» - 10,(не брав участі в голосуванні-1). 

 

32.  СЛУХАЛИ: 

Ботнара Ю.А.  –  Про внесення змін та доповнень до Регламенту 

Черкаської обласної ради VII скликання 

Поінформував, що у змінах йдеться про здійснення звукової трансляції 

пленарних засідань сесії обласної ради за допомогою динаміків, що повинні 

розташовуватись на приміщенні Будинку рад. Зазначив, що для трансляцій 

краще розмістити динаміки замість відеоекранів, зображення з яких на сонці не 

буде видно.  

Запропонував при фіксуванні випадків здійснення депутатами 

«кнопкодавства» проводити переголосування. Фіксацію здійснювати за 

допомогою фотографування. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Вельбівець О.І., Кравцова Н.О., 

Рибченко О.В., який запропонував відключати кнопку для голосування у 

разі відсутності (у тому числі тимчасової) депутата на робочому місці. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Ботнара Ю.А. взяти до відома.  

Протокольно: Не включати питання до порядку денного сесії. 

Голосування за пропозицію щодо здійснення звукових трансляцій за 

допомогою динаміків: 

«За» - 4,«проти» - 0,«утрималось» - 12,«не брало участі в голосуванні»-1. 

2. Доопрацювати питання і винести його на розгляд постійної комісії 

обласної ради з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини. 

 

33.  СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. –  Про внесення змін та доповнень до Положення про 

постійні комісії Черкаської обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Гайович В.Ю., Доманський В.М. 
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Баштан О.В., який зазначив про відсутність пояснювальної записки. 

Також запропонував включити до Положення норму стосовно того, що комісія 

приймає не лише рекомендації і висновки, а і рішення. 

Також вніс пропозицію щодо прийняття постійною комісією у 

екстренних випадках рішень за допомогою електронного голосування, як у 

європейських країнах. 

Зазначив про те, що хотів би отримати з порушеного питання 

профільний висновок постійної комісії обласної ради з питань регламенту, 

місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини. 

Лошков О.Г. зауважив, що згідно з вимогами чинного законодавства 

комісії обласної ради приймають лише висновки і рекомендації, прийняття 

рішень комісією не передбачено. 

Вельбівець О.І. зазначив, що нормами закону передбачено безпосередню 

участь депутата у роботі комісії, що унеможливлює його голосування за 

допомогою технічних засобів. 

  

 

ВИРІШИЛИ:  

          Протокольно: Не включати питання до порядку денного сесії. 

 

34.  СЛУХАЛИ: 

Доманського В.М.  –  Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до депутатів Верховної Ради України Рудика С.Я. та Голуба В.В. щодо 

ініціювання внесення змін до Податкового кодексу України 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Рибченко О.В., Гайович В.Ю.,  

Ботнар Ю.А. запропонував звернутися до всіх депутатів Верховної Ради 

України, а не лише до двох (Рудика С.Я. та Голуба В.В.) 

Вельбівець О.І. зазначив, що це право депутата обласної ради (ініціатора 

звернення) на свій розсуд готувати текст звернення і визначати осіб, до яких він 

хоче звернутися. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

35.  СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І.  –  Про звернення до Уряду стосовно необхідності 

перегляду Державного бюджету - 2016 

 

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

36.  СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І.  –  Про звернення до Президента України   та Кабінету 

Міністрів України щодо повного припинення транзиту територією України 

вантажного автотранспорту з Російської Федерацією 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

37.  СЛУХАЛИ: 

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

Кабінету Міністрів України, Державної служби України з безпеки на 

транспорті щодо фінансування ремонту доріг та здійснення габаритно-вагового 

контролю транспортних засобів» 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

38.  СЛУХАЛИ: 

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

Міністрів України щодо виділення з Державного бюджету  України у 2016 році 

коштів на реконструкцію, ремонт та утримання доріг загального користування 

на території області 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

39.  СЛУХАЛИ: 

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

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

необхідності внесення окремих змін до законодавства стосовно об’єднаних 

територіальних громад та районних бюджетів, де такі громади створені 
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ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

40.  СЛУХАЛИ: 

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

Черкаської міської ради щодо надання пільги зі сплати земельного податку КП 

«Аеропорт Черкаси» 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

41.  СЛУХАЛИ: 

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

19.02.2016 № 3-46/VII «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України та 

Національного банку України щодо передачі Черкаського навчально-наукового 

інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» з державної власності  до 

спільної власності територіальних громад Черкаської області з віднесенням 

його до сфери управління Черкаської обласної ради» 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рибченко О.В. зазначив, що слід це питання підтримати, оскільки 

розпочато реалізацію майна інституту. 

Ботнар Ю.А. вніс пропозицію не розглядати це питання на засіданні 

президії, а здійснити його розгляд на пленарному засіданні сесії з проведенням 

відповідних дебатів. Запропонував надати слово для виступу на засіданні 

президії представникам інституту. 

Ткаченко Ю.О. повідомив, що він мав розмову з Міністром освіти 

України, який підтримує позицію щодо концентрації вузів в центральній 

частині України, прийняття рішення щодо передачі у комунальну власність не 

матиме перспективи. 

Зазначив, що аналогічна складна ситуація із Черкаським інститутом 

пожежної безпеки. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

«За» - 15, «проти» - 2, «утрималось» - 0. 
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42.  СЛУХАЛИ: 

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

Верховної ради України щодо підтримки Проекту Закону № 1159 від 02.12.2014 

«Про деякі заходи щодо  посилення ролі територіальних громад в управлінні 

земельними ресурсами» 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

43.  СЛУХАЛИ: 

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

Верховної Ради України щодо підтримки Проекту Закону № 3851-1 від 

04.02.2016 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту 

прав платників податку на додану вартість, в тому числі 

сільгосптоваровиробників» 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

44.  СЛУХАЛИ: 

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

Костюченка В.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

45.  СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. –  Про зміни в складі постійних комісій обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Рішення прийнято одноголосно. 
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46.  СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. –  Про припинення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

"РІЧКОВИЙ ВОКЗАЛ" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

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

 

 

 

Голова                                                                                       О. Вельбівець 

 

http://oblradack.gov.ua/files/docs/4-27-7.zip
http://oblradack.gov.ua/files/docs/4-27-7.zip

