
 

  
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VIІІ скликання 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

24.11.2021                                            м. Черкаси                                        № 5   

 

засідання президії обласної ради 

 

Присутні 

члени президії: 

 

 

Підгорний А.В., Мушієк М.Г.,          

Доманський В.М., Лісовий С.М., Куклін О.В., 

Петренко О.М., Гончаренко В.Г., Журба С.В.,       

Данилевський В.В., Бондаренко В.О.,  

Коваленко О.А., Яріш А.А., Легойда С.М., 

Коваль В.В., Радченко С.В., Помченко 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:                  

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

Бреус О.В., Гелеверя О.І., Загребельний Ю.О., 

Нелезенко Н.П., Орленко О.В. 

 

 

Головуючий – Підгорний А.В. 
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Порядок денний: 

 

 Про погодження питань порядку денного дев’ятої сесії обласної 

ради восьмого скликання 

                                                                                                                    

1. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) Про призначення МЕЛЬНИЧУК Л.М. на посаду директора Центру 

по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат 

Доповідають: 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

2) Про призначення МИХНА О.К. на посаду директора комунального 

закладу «Черкаський геріатричний пансіонат Черкаської обласної ради» 

Доповідають: 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 
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3) Про призначення ШИЛА В.М. на посаду директора комунального 

некомерційного підприємства «Черкаська обласна лікарня Черкаської 

обласної ради» 

Доповідають: 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

4) Про призначення ІСАКОВА В.М. на посаду директора 

Вікторівського психоневрологічного інтернату 

Доповідають: 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

5) Про призначення ПУСТІЛЬНІКА П.Т. на посаду директора 

Стеблівського психоневрологічного інтернату 

Доповідають: 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 
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6) Про призначення ГОЛОБОКОЇ Л.А. на посаду директора 

Малостаросільського психоневрологічного інтернату 

Доповідають: 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

7) Про призначення ТКАЧЕНКА О.В. на посаду директора 

комунального закладу «Корсунь-Шевченківський багатопрофільний 

навчально-реабілітаційний центр «Надія» Черкаської обласної ради» 

Доповідають: 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 

8) Про призначення ДАВИДЕНКО Л.В. на посаду директора 

комунального закладу «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими 

дітьми Черкаської обласної ради» 

Доповідають: 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 
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9) Про призначення КОРОЛЯ Є.Ю. на посаду директора комунального 

закладу «Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради» 

Доповідають: 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 

 

10) Про призначення ФІГУРИ О.М. на посаду директора Черкаського 

обласного Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді  

Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 

11) Про призначення ЦАПОДОЯ С.В. на посаду директора 

Смілянського дитячого будинку-інтернату 

Доповідають: 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 
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12) Про призначення ОМЕЛЯН С.М. на посаду директора 

Гельмязівського психоневрологічного інтернату 

Доповідають: 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

13) Про прийняття з державної власності цілісних майнових комплексів 

державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

Доповідають: 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- заступник начальник управління, начальник 

відділу з питань оренди управління 

об’єктами спільної власності територіальних 

громад області виконавчого апарату обласної 

ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 

 

14) Про передачу майна комунальної власності 

Доповідають: 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- заступник начальник управління, начальник 

відділу з питань оренди управління 

об’єктами спільної власності територіальних 

громад області виконавчого апарату обласної 

ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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15) Про списання майна комунальної власності 

Доповідають: 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- заступник начальник управління, начальник 

відділу з питань оренди управління 

об’єктами спільної власності територіальних 

громад області виконавчого апарату обласної 

ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

16) Про внесення змін до рішення обласної ради від 10.09.2021             

№ 8-6/VIІI "Про передачу і приймання майна комунальної власності" 

Доповідають: 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- заступник начальник управління, начальник 

відділу з питань оренди управління 

об’єктами спільної власності територіальних 

громад області виконавчого апарату обласної 

ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

17) Про Перелік суб’єктів господарювання та об’єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

Доповідають: 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- заступник начальник управління, начальник 

відділу з питань оренди управління 

об’єктами спільної власності територіальних 

громад області виконавчого апарату обласної 

ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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18) Про внесення змін до рішення обласної ради від 11.10.2019             

№ 32-24/VII "Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану закладу охорони здоров’я, що належить до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області та діє в 

організаційно-правовій формі комунального некомерційного підприємства" 

Доповідають: 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- заступник начальник управління, начальник 

відділу з питань оренди управління 

об’єктами спільної власності територіальних 

громад області виконавчого апарату обласної 

ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

19) Про Програму фінансової підтримки підприємств спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2022-

2024 роки 

Доповідають: 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- заступник начальник управління, начальник 

відділу з питань оренди управління 

об’єктами спільної власності територіальних 

громад області виконавчого апарату обласної 

ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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20) Про Порядок приватизації об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

Доповідають: 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- заступник начальник управління, начальник 

відділу з питань оренди управління 

об’єктами спільної власності територіальних 

громад області виконавчого апарату обласної 

ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

21) Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії з 

продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області 

Доповідають: 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- заступник начальник управління, начальник 

відділу з питань оренди управління 

об’єктами спільної власності територіальних 

громад області виконавчого апарату обласної 

ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

22) Про надання права постійного користування земельними ділянками 

Доповідають: 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- заступник начальник управління, начальник 

відділу з питань оренди управління 

об’єктами спільної власності територіальних 

громад області виконавчого апарату обласної 

ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Гончаренко 

Віктор Григорович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 
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23) Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2021 № 5-

12/VIII «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області» 

Доповідають: 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- заступник начальник управління, начальник 

відділу з питань оренди управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад 

області виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Гончаренко 

Віктор Григорович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

  2. Про обласну програму розвитку громадянського суспільства на           

2022-2026 роки 

Доповідають: 

Марунчак 

Юлія Віталіївна 

- заступник начальника управління – 

начальник відділу інформаційної діяльності 

Управління комунікацій обласної державної 

адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 

 

3. Про Регіональну програму інформатизації Черкаської області на 

2022-2024 роки «Цифрова Черкащина» 

Доповідають: 

Хулап 

Дмитро Ігорович 

- начальник Відділу з питань цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій та 

цифровізації обласної державної 

адміністрації 

Петренко 

Олег Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  розвитку інфраструктури та 

житлово-комунального господарства 
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4. Про обласну цільову програму підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі «Власний дім» на 2022-2027 роки 

Доповідають: 

Лапін  

Андрій Сергійович 

- директор Департаменту будівництва обласної 

державної адміністрації 

Синільник 

Сергій Анатолійович 

- голова фонду державного підприємства 

«Черкаський обласний фонд підтримки 

індивідуального житлового будівництва на 

селі» 

Петренко 

Олег Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  розвитку інфраструктури та житлово-

комунального господарства 

 

5. Про внесення змін до рішення обласної ради від 06.06.2008                             

№ 18-6/V «Про обласну Програму «Безбар'єрна Черкащина»  

Доповідають: 

Лапін  

Андрій Сергійович 

- директор Департаменту будівництва обласної 

державної адміністрації 

Петренко 

Олег Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  розвитку інфраструктури та житлово-

комунального господарства 

 

6. Про внесення змін у додаток 1 до Програми підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху на період до 2023 року 

Доповідають: 

Чубань 

Сергій Васильович 

- директор Департаменту інфраструктури та 

житлово-комунального господарства 

обласної державної адміністрації 

Куклін 

Олег Володимирович 

 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 
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7. Про внесення змін до Комплексної програми забезпечення 

техногенної та пожежної безпеки на території області, вжиття заходів щодо 

ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2021-2023 

роки 

Доповідають: 

Даник  

Андрій Миколайович 

- начальник Головного управління ДСНС 

України у Черкаській області 

  Бондаренко 

Валерія Олександрівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

8. Про програму сприяння виконанню повноважень Черкаської 

обласної ради на 2022-2026 роки 

Доповідають: 

Лісовий 

Сергій Миколайович 

 

- заступник голови обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 

9. Про клопотання щодо нагородження Почесною Грамотою Верховної 

Ради України ВЕЛЬБІВЦЯ О.І. 

Доповідають: 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
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10. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 

України ПЛІЧКА Г.І. 

Доповідають: 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

11. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.12.2020 № 4-

8/VIII «Про обласний бюджет Черкаської області на 2021 рік» 

Доповідають: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації 

  Віштак 

Ігор Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

 

12. Про визначення орієнтовних строків проведення Звітів депутатів 

Черкаської обласної ради восьмого скликання перед виборцями 

Доповідають: 

Підгорний 

Анатолій Вікторович 

- голова обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
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13. Про надання товариству з обмеженою відповідальністю 

«Мисливське господарство «Сунки» у користування мисливських угідь 

Доповідають: 

  Мазур 

Людмила Олегівна 

 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

  Бондаренко 

Валерія Олександрівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

Гончаренко 

Віктор Григорович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

14. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я 

України та Національної служби здоров'я України щодо необхідності 

збільшення заробітних плат медичних працівників, своєчасного та 

достатнього фінансування комунальних некомерційних підприємств, які 

надають медичну допомогу  

Доповідає: 

Радуцький 

Олександр Романович 

- депутат обласної ради 

 

15. Про підтримку депутатського запиту депутата Черкаської обласної  

ради Радуцького О.Р. 

Доповідає: 

Радуцький 

Олександр Романович 

- депутат обласної ради 

 

16. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо внесення змін до статей 29, 64 Бюджетного кодексу 

України  

Доповідає: 

Погорілий 

Віктор Григорович 

- депутат обласної ради 
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17. Про звернення Черкаської обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо належного 

фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я  

Доповідає: 

Коваль 

Віталій Володимирович  

- керівник фракції політичної партії 

«Європейська Солідарність» в Черкаській 

обласній раді 

 

  18. Про звернення Черкаської обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 

неприпустимості грубого наступу на фінансову спроможність місцевого 

самоврядування 

Доповідає: 

Коваль 

Віталій Володимирович  

- керівник фракції політичної партії 

«Європейська Солідарність» в Черкаській 

обласній раді 

 

19. Про звернення Черкаської обласної ради до Кабінету Міністрів 

України щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами 

на психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно-

ресурсних центрах  

Доповідає: 

Коваль 

Віталій Володимирович  

- керівник фракції політичної партії 

«Європейська Солідарність» в Черкаській 

обласній раді 

 

20. Про звернення Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України, Генерального прокурора України щодо участі вищих посадових осіб 

держави у виведенні коштів через офшори  

Доповідає: 

Коваль 

Віталій Володимирович  

- керівник фракції політичної партії 

«Європейська Солідарність» в Черкаській 

обласній раді 
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21. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Прем’єр-

міністра України, Міністра фінансів України, Міністра охорони здоров’я 

України, Голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, 

медичної допомоги та медичного страхування щодо недопущення 

перенесення рахунків закладів охорони здоров’я в Державну казначейську 

службу України 

Доповідає: 

Савчук 

Галина Кузьмівна 

- депутат обласної ради 

 

22. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення пацієнтів, які 

страждають на спінальну м’язову атрофію, лікарськими засобами за кошти 

державного бюджету 

Доповідає: 

Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

 23. Про внесення змін до обласної програми впровадження у 

навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів 

інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до       

2023 року 

Доповідає: 

Сімушіна 

Оксана Іванівна 

- заступник начальника Управління освіти і 

науки обласної державної адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 
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  Проведення реєстрації  членів президії обласної ради. 

Зареєстровано 15 членів президії обласної ради. 

 

Підгорний А.В. повідомив, що 15.11.2021 видано розпорядження про 

скликання дев’ятої сесії обласної ради. Також поінформував, що                    

18 листопада поточного року до обласної ради надійшов проєкт рішення 

«Про внесення змін до обласної програми впровадження у навчально-

виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-

комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2023 року» для 

розгляду на сесії обласної ради. Означений проєкт рішення розглянутий на 

засіданні постійної комісії з питань освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту та підтриманий її членами. Запропонував питання внести 

в порядок денний засідання президії обласної ради. 

Голосування за включення в порядок денний засідання президії 

питання «Про внесення змін до обласної програми впровадження у 

навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів 

інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 

2023 року»: 

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

 

Голосування за порядок денний засідання президії (в цілому): 

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

 

1. Питання управління майном обласної комунальної власності. 

 

1) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про призначення МЕЛЬНИЧУК Л.М. на посаду 

директора Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування:  

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

 

2) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про призначення МИХНА О.К. на посаду директора 

комунального закладу «Черкаський геріатричний пансіонат Черкаської 

обласної ради». 
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ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний сесії):  

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

 

3) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про призначення ШИЛА В.М. на посаду директора 

комунального некомерційного підприємства «Черкаська обласна лікарня 

Черкаської обласної ради». 

Поінформував членів президії, що конкурсною комісією запропоновано 

термін укладання контракту строком на 3 роки, постійною комісією з питань 

охорони здоров’я та соціального захисту населення пропонується укласти 

контракт строком на 5 років. Зауважив, що з керівниками депутатських 

фракцій досягнуто домовленостей щодо укладання першого контракту з 

переможцем конкурсу  строком на 3 роки. Шило В.М. про це повідомлений і 

він підтримує дану позицію. По закінченню строку першого контракту буде 

можливість оцінити роботу і зробити висновки щодо перезаключення 

контракту. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний сесії):  

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

 

4) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про призначення ІСАКОВА В.М. на посаду 

директора Вікторівського психоневрологічного інтернату. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний сесії):  

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

  

5) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про призначення ПУСТІЛЬНІКА П.Т. на посаду 

директора Стеблівського психоневрологічного інтернату. 
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ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний сесії):  

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

 

6) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про призначення ГОЛОБОКОЇ Л.А. на посаду 

директора Малостаросільського психоневрологічного інтернату. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний сесії):  

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

 

7) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про призначення ТКАЧЕНКА О.В. на посаду 

директора комунального закладу «Корсунь-Шевченківський 

багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Надія» Черкаської 

обласної ради». 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний сесії):  

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

 

8) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про призначення ДАВИДЕНКО Л.В. на посаду 

директора комунального закладу «Черкаський обласний центр роботи з 

обдарованими дітьми Черкаської обласної ради».  

Також повідомив, що конкурсною комісією запропоновано термін 

укладання контракту строком на 2 роки, постійною комісією обласної ради 

було запропоновано укласти контракт строком на 5 років. 

Запропонував по черговості поставити пропозиції на голосування. 

 

Голосування (за включення в порядок денний сесії, термін 

укладання контракту 2 роки):  

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

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

9) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про призначення КОРОЛЯ Є.Ю. на посаду 

директора комунального закладу «Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради». 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний сесії):  

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

 

10) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про призначення ФІГУРИ О.М. на посаду директора 

Черкаського обласного Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської 

молоді  Черкаської обласної ради.  

Звернув увагу, що конкурсною комісією запропоновано термін 

укладання контракту строком на 2 роки, постійною комісією обласної ради 

було запропоновано укласти контракт строком на 5 років.  

Поставив на голосування за включення в порядок денний питання із 

пропозицією конкурсної комісії щодо укладання контракту строком на            

2 роки. 

 

Голосування (за включення в порядок денний сесії, термін 

укладання контракту - 2 роки):  

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

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 
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11) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про призначення ЦАПОДОЯ С.В. на посаду 

директора Смілянського дитячого будинку-інтернату. 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваль В.В. запропонував не вносити питання в порядок 

денний сесії. 

 

Голосування (за включення в порядок денний сесії):  

«За» - 7, «проти» - 1,  «утрималось» - 5, «не голосувало» - 3. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ: Підгорний А.В., Коваль В.В., Мазур Л.О., Лісовий С.М. 

 Підгорний А.В. звернув увагу членів президії про, передбачені 

нормативно-правовими актами, наслідки, які можуть виникнути, якщо 

питання не внести на розгляд сесії. Зазначив, що якщо відсутнє рішення 

обласної ради, але є переможець конкурсу, то для оголошення нового 

конкурсу відсутні законодавчі підстави. 

 Зазначив, що питання не набрало необхідної кількості голосів для того, 

щоб розблокувати питання про призначення керівника по даному закладу. 

Звернув увагу, що питання буде внесено на розгляд депутатам обласної ради 

в сесійну залу для прийняття рішення. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

12) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про призначення ОМЕЛЯН С.М. на посаду 

директора Гельмязівського психоневрологічного інтернату. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний сесії):  

«За» - 15, «проти» -0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 
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13) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про прийняття з державної власності цілісних 

майнових комплексів державних закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний сесії):  

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

 

14) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про передачу майна комунальної власності. 

 

ВИСТУПИЛИ: Доманський В.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний сесії):  

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

 

15) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про списання майна комунальної власності 

 

ВИСТУПИЛИ: Доманський В.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії):  

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

 

 Підгорний А.В. звернувся до керівників депутатських фракцій  з 

проханням подати пропозиції щодо нагородження представників політичних 

партій Почесною Грамотою Черкаської обласної ради, Почесною грамотою 

Черкаської обласної державної адміністрації і обласної ради, відзнаками до 

Дня місцевого самоврядування. 
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16) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

10.09.2021 № 8-6/VIІI "Про передачу і приймання майна комунальної 

власності". 

 

ВИСТУПИЛИ: Доманський В.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії):  

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

 

17) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про Перелік суб’єктів господарювання та об’єктів 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської 

області. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії):  

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

 

18) СЛУХАЛИ: 

Нелезенко Н.П. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

11.10.2019 № 32-24/VII "Про Порядок складання, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану закладу охорони здоров’я, що належить до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

та діє в організаційно-правовій формі комунального некомерційного 

підприємства". 

 

ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Нелезенко Н.П. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування:  

«За» - 16, «проти» -0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0. 
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19) СЛУХАЛИ: 

Нелезенко Н.П. - Про Програму фінансової підтримки підприємств 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

на 2022-2024 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Радченко С.В., Коваль В.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Нелезенко Н.П. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування:  

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

 

20) СЛУХАЛИ: 

Нелезенко Н.П. - Про Порядок приватизації об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: Радченко С.В., Коваль В.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Нелезенко Н.П. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії):  

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

 

21) СЛУХАЛИ: 

Нелезенко Н.П. - Про затвердження Положення про діяльність 

аукціонної комісії з продажу об’єктів спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Черкаської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: Радченко С.В., Коваль В.В. 

 Радченко С.В. зазначив, що відповідно до Положення до складу 

аукціонної комісії входить не менше 5 осіб з числа депутатів та працівників 

виконавчого апарату обласної ради. Запропонував змінити кількісний склад 

комісії, а саме зазначити, що не менше 9 осіб та включити представників від 

кожної депутатської фракції.  

Коваль В.В. підтримав пропозицію Радченка С.В. 

 Підгорний А.В. запропонував розглянути означену пропозицію на 

засіданні постійної комісії та внести проєкт рішення на розгляд сесії із 

змінами, які будуть розглянуті постійною комісією. 



 25 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Нелезенко Н.П. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (із змінами, запропонованими постійною комісією 

обласної ради):  

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

 

22) СЛУХАЛИ: 

 Нелезенко Н.П. - Про надання права постійного користування 

земельними ділянками. 

 

ВИСТУПИЛИ: Гончаренко В.Г. 

    

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Нелезенко Н.П. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 Голосування (за включення в порядок денний сесії):  

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

 

23) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

19.02.2021 № 5-12/VIII «Про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області».    

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 Голосування:  

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

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про обласну програму розвитку громадянського 

суспільства на 2022-2026 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваль В.В. 
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ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 Голосування (за включення питання в порядок денний сесії):  

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

 

3. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В.  - Про Регіональну програму інформатизації 

Черкаської області на 2022-2024 роки «Цифрова Черкащина». 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії):  

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

 

4. СЛУХАЛИ: 

Лапіна А.С. - Про обласну цільову програму підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2022-2027 

роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваль В.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії):  

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

 

5. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

06.06.2008 № 18-6/V «Про обласну Програму «Безбар'єрна Черкащина». 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії): 

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

Підгорного А.В. - Про внесення змін у додаток 1 до Програми 

підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2023 року. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії):  

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

 

ВИСТУПИЛИ: Помченко О.В., Коваль В.В. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про внесення змін до Комплексної програми 

забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території області, вжиття 

заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій 

на 2021-2023 роки. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії): 

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

 

8. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. -  Про програму сприяння виконанню повноважень 

Черкаської обласної ради на 2022-2026 роки. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії): 

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

 

9. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про клопотання щодо нагородження Почесною 

Грамотою Верховної Ради України ВЕЛЬБІВЦЯ О.І. 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г. 
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ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії):  

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

 

10. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про клопотання щодо нагородження Грамотою 

Верховної Ради України ПЛІЧКА Г.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії): 

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

 

11. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

24.12.2020 № 4-8/VIII «Про обласний бюджет Черкаської області                    

на 2021 рік». 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії): 

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

 

12. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. -  Про визначення орієнтовних строків проведення 

Звітів депутатів Черкаської обласної ради восьмого скликання перед 

виборцями. 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваль В.В., Бреус О.В., Радченко С.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії): 

«За» - 15, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 
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13. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про надання товариству з обмеженою 

відповідальністю «Мисливське господарство «Сунки» у користування 

мисливських угідь. 

 

ВИСТУПИЛИ: Бондаренко В.О., яка повідомила, що комісія не підтримала 

проєкт рішення, так, як  на засіданні не було представників організацій 

(Екологічна інспекція, Держпродспоживслужба) і комісія не мала повного 

доступу до інформації. Поцікавилася у головуючого, чи будуть представники 

організацій запрошені на сесію обласної ради. 

Підгорний А.В. повідомив, що на сесію обласної ради обов’язково 

будуть запрошені представники організацій, які зможуть надати відповіді на 

запитання членів комісії та депутатів.  

 

Голосування: 

«За» - 8, «проти» - 0,  «утрималось» - 2, «не голосувало» - 6. 

(рішення не прийнято) 

 

Підгорний А.В. повідомив, що означене питання буде внесено на 

розгляд сесії для прийняття рішення як таке, по якому необхідно прийняти 

рішення, незалежно від того, яке воно буде. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони 

здоров'я України та Національної служби здоров'я України щодо 

необхідності збільшення заробітних плат медичних працівників, своєчасного 

та достатнього фінансування комунальних некомерційних підприємств, які 

надають медичну допомогу. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії): 

«За» - 9, «проти» - 0,  «утрималось» - 3, «не голосувало» - 4. 
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15. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. – Про підтримку депутатського запиту депутата 

Черкаської обласної ради Радуцького О.Р. 

 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії 

обласної ради): 

«За» - 6, «проти» - 0,  «утрималось» - 3, «не голосувало» - 7. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИРІШИЛИ: Питання не вносити на розгляд сесії. 

(протокольно) 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. -  Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Верховної Ради України щодо внесення змін до статей 29, 64 Бюджетного 

кодексу України. 

 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії): 

«За» - 8, «проти» - 0,  «утрималось» - 3, «не голосувало» - 5. 

(рішення не прийнято) 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. -  Про звернення Черкаської обласної ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

щодо належного фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я. 

 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії): 

«За» - 8, «проти» - 0,  «утрималось» - 2, «не голосувало» - 6. 

(рішення не прийнято) 

 

18. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про звернення Черкаської обласної ради до 

Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

щодо неприпустимості грубого наступу на фінансову спроможність 

місцевого самоврядування. 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваль В.В. 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії): 

«За» - 5, «проти» - 0,  «утрималось» - 1, «не голосувало» - 10. 

(рішення не прийнято) 
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19. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про звернення Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми 

потребами на психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги в 

інклюзивно-ресурсних центрах. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії): 

«За» - 9, «проти» - 0,  «утрималось» - 2, «не голосувало» - 5. 

 

20. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. -  Про звернення Черкаської обласної ради до 

Верховної Ради України, Генерального прокурора України щодо участі 

вищих посадових осіб держави у виведенні коштів через офшори. 

 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії): 

«За» - 2, «проти» - 0,  «утрималось» - 4, «не голосувало» - 10. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИРІШИЛИ: Питання не вносити на розгляд сесії. 

 

21. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В.  - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Прем’єр-міністра України, Міністра фінансів України, Міністра охорони 

здоров’я України, Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування щодо 

недопущення перенесення рахунків закладів охорони здоров’я в Державну 

казначейську службу України. 

 

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії): 

«За» - 8, «проти» - 0,  «утрималось» - 2, «не голосувало» - 6. 

(рішення не прийнято) 
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22. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення 

пацієнтів, які страждають на спінальну м’язову атрофію, лікарськими 

засобами за кошти державного бюджету. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії.  

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії): 

«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» - 1, «не голосувало» - 2. 

 

23. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. -  Про внесення змін до обласної програми 

впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних 

закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період 

до 2023 року». 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії.  

Голосування (за включення питання в порядок денний сесії): 

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

 

    

 

Голова                                                                               Анатолій ПІДГОРНИЙ 

 

 

 


