ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА
шостого скликання
тридцять п’ята сесія

ПРОТОКОЛ

м. Черкаси

27.11.2014

№ 39

1. Обрано депутатів до обласної ради

- 104

2. Взяли участь у роботі сесії
обласної ради

- 62

3. Присутніх запрошених осіб

- 89

(Списки додаються)
Головуюча: Коваленко В.М.
Секретаріат:

Крот В.І., Мартинова О.М., Овчаренко С.А., Роєнко В.Г.,
Ніжніков В.М.
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Порядок денний:
1. Про регіональну програму модернізації комунальної теплоенергетики
Черкаської області на 2014-2015 роки
Доповідають:
Зарічна
- перший заступник начальника
Людмила Петрівна
управління житлово-комунального
господарства облдержадміністрації
Кучер
Галина Михайлівна

- голова постійної комісії обласної ради
з питань житлово-комунального
господарства та паливноенергетичного комплексу

2. Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.01.2014 № 28-1/VI
«Про обласний бюджет на 2014 рік»
Доповідають:
Кравченко
- директор
Департаменту
фінансів
Наталія Миколаївна
облдержадміністрації
Овчаренко
Станіслав Анатолійович

- голова постійної комісії обласної ради
з питань планування, бюджету і
фінансів

3. Про внесення доповнень до Програми розвитку інформаційного
простору Черкаської області на 2012-2016 роки
Доповідають:
Пасічник
- директор Департаменту інформаційної
Сергій Леонідович
діяльності та комунікації з
громадськістю облдержадміністрації
Лега
Юрій Григорович

- голова постійної комісії обласної ради
з питань освіти, науки, культури,
духовності, молодіжної політики та
спорту

4. Про внесення змін до комплексної програми функціонування та
розвитку системи цивільного захисту області, забезпечення мобілізаційної
готовності та мобілізації,створення регіонального матеріально-технічного
резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та
особливий період на 2014 – 2015 роки
Доповідають:
Криворучко
- директор Департаменту з питань
Олександр Миколайович
цивільного захисту та оборонної
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Овчаренко
Станіслав Анатолійович

роботи облдержадміністрації
- голова постійної комісії обласної ради
з питань планування, бюджету і
фінансів

5. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.06.1998 № 2-5 «Про
встановлення щорічної обласної премії імені Данила Нарбута»
Доповідають:
Мартинова
- депутат обласної ради
Ольга Михайлівна
Лега
- голова постійної комісії обласної ради
Юрій Григорович
з питань освіти, науки, культури,
духовності, молодіжної політики та
спорту
6. Про території та об’єкти природно-заповідного фонду області
Доповідають:
Звягінцева
- директор Департаменту екології та
Олена Миколаївна
природних ресурсів
облдержадміністрації
Кришталь
Микола Андрійович

- голова постійної комісії обласної ради
з питань екології,
природокористування, ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС та інших
надзвичайних ситуацій
7. Про надання погодження ДП "Управління промислових підприємств
Державної адміністрації залізничного транспорту України" на користування
ділянками надр з метою розробки південно-західної ділянки Хлистунівського
родовища кристалічних порід
Доповідає:
Кришталь
- голова постійної комісії обласної ради
Микола Андрійович
з питань екології,
природокористування, ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС та інших
надзвичайних ситуацій
8. Про надання погодження отримання спеціального дозволу ПАТ «Завод
обважнювачів» на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення,
у тому числі дослідно-промислову розробку, ділянок Ріпківського проявлення
бентонітових глин загальнодержавного значення
Доповідає:
Кришталь
- голова постійної комісії обласної ради
Микола Андрійович
з питань екології,
природокористування, ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС та інших
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надзвичайних ситуацій
9. Про хід виконання рішення обласної ради від 14.12.2011 № 10-1/VI «Про
обласну програму розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року»
Доповідають:
Данилевський
- директор Департаменту освіти і науки
Валерій Вікторович
облдержадміністрації
Лега
Юрій Григорович

- голова постійної комісії з питань
освіти, науки, культури, духовності,
молодіжної політики та спорту

10. Про хід виконання рішення обласної ради від 26.06.2012 № 16-6/VI
"Про затвердження програми розвитку туризму в Черкаській області на 20122020 роки"
Доповідають:
Папуша
- заступник директора Департаменту
Микола Григорович
інвестиційно-інноваційної політики та
зовнішньоекономічних
зв’язків
облдержадміністрації
Лега
Юрій Григорович

- голова постійної комісії обласної ради
з питань освіти, науки, культури,
духовності, молодіжної політики та
спорту

11. Питання управління майном обласної комунальної власності
1) Про передачу майна комунальної власності
Доповідають:
Дудник
- завідуюча
сектором
управління
Наталія Дмитрівна
майном
обласної
комунальної
власності
виконавчого
апарату
обласної ради
Філіпенко
- член постійної комісії обласної ради з
Павло Сергійович
питань
приватизації,
власності,
підприємництва, інвестицій, та захисту
прав споживачів
2)
Про відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Черкаської області
Доповідають:
Дудник
- завідуюча
сектором
управління
Наталія Дмитрівна
майном
обласної
комунальної
власності
виконавчого
апарату
обласної ради
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Філіпенко
Павло Сергійович

- член постійної комісії обласної ради з
питань
приватизації,
власності,
підприємництва, інвестицій, та захисту
прав споживачів

3) Про передачу об'єктів незавершеного будівництва
Доповідають:
Дудник
завідуюча
сектором
управління
Наталія Дмитрівна
майном
обласної
комунальної
власності
виконавчого
апарату
обласної ради
Філіпенко
член
постійної
комісії
Павло Сергійович
обласної ради з питань
приватизації,
власності,
підприємництва, інвестицій, та
захисту прав споживачів
4) Про списання майна комунальної власності
Доповідають:
Дудник
- завідуюча
сектором
управління
Наталія Дмитрівна
майном
обласної
комунальної
власності
виконавчого
апарату
обласної ради
Філіпенко
- член постійної комісії обласної ради з
Павло Сергійович
питань
приватизації,
власності,
підприємництва, інвестицій, та захисту
прав споживачів
5) Про оренду комунального майна бюджетними установами
Доповідають:
Дудник
- завідуюча
сектором
управління
Наталія Дмитрівна
майном
обласної
комунальної
власності
виконавчого
апарату
обласної ради
Філіпенко
Павло Сергійович

- член постійної комісії обласної ради з
питань
приватизації,
власності,
підприємництва, інвестицій, та захисту
прав споживачів

6
6) Про оренду майна комунального підприємства «АТП Черкаської
обласної ради»
Доповідають:
Дудник
- завідуюча
сектором
управління
Наталія Дмитрівна
майном
обласної
комунальної
власності
виконавчого
апарату
обласної ради
Філіпенко
Павло Сергійович

- член постійної комісії обласної ради з
питань
приватизації,
власності,
підприємництва, інвестицій, та захисту
прав споживачів

7) Про оренду майна комунального підприємства "Управління по
експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної власності"
Доповідають:
Дудник
- завідуюча
сектором
управління
Наталія Дмитрівна
майном
обласної
комунальної
власності
виконавчого
апарату
обласної ради
Філіпенко
Павло Сергійович

- член постійної комісії обласної ради з
питань
приватизації,
власності,
підприємництва, інвестицій, та захисту
прав споживачів

8) Про оренду комунального підприємства «Аеропорт Черкаси»
Доповідають:
Дудник
- завідуюча
сектором
управління
Наталія Дмитрівна
майном
обласної
комунальної
власності
виконавчого
апарату
обласної ради
Філіпенко
Павло Сергійович

- член постійної комісії обласної ради з
питань
приватизації,
власності,
підприємництва, інвестицій, та захисту
прав споживачів

9) Про оренду майна комунального закладу "Черкаська обласна лікарня
Черкаської обласної ради"
Доповідають:
Дудник
- завідуюча
сектором
управління
Наталія Дмитрівна
майном
обласної
комунальної
власності
виконавчого
апарату
обласної ради
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Філіпенко
Павло Сергійович

- член постійної комісії обласної ради з
питань
приватизації,
власності,
підприємництва, інвестицій, та захисту
прав споживачів

10) Про оренду цілісного майнового комплексу
Доповідають:
Дудник
- завідуюча
сектором
управління
Наталія Дмитрівна
майном
обласної
комунальної
власності
виконавчого
апарату
обласної ради
Філіпенко
- член постійної комісії обласної ради з
Павло Сергійович
питань
приватизації,
власності,
підприємництва, інвестицій, та захисту
прав споживачів
11) Про внесення змін до Програми приватизації об’єктів обласної
комунальної власності на 2014 рік
Доповідають:
Дудник
- завідуюча
сектором
управління
Наталія Дмитрівна
майном
обласної
комунальної
власності
виконавчого
апарату
обласної ради
Філіпенко
Павло Сергійович

- член постійної комісії обласної ради з
питань
приватизації,
власності,
підприємництва, інвестицій, та захисту
прав споживачів

12) Про оренду майна обласного комунального підприємства «Готельний
комплекс «Дніпро» Черкаської обласної ради
Доповідають:
Дудник
- завідуюча
сектором
управління
Наталія Дмитрівна
майном
обласної
комунальної
власності
виконавчого
апарату
обласної ради
Філіпенко
Павло Сергійович

- член постійної комісії обласної ради з
питань
приватизації,
власності,
підприємництва, інвестицій, та захисту
прав споживачів
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13) Про створення комунального закладу «Черкаський навчальнореабілітаційний центр «КРАЇНА ДОБРА» Черкаської обласної ради
Доповідають:
Дудник
- завідуюча
сектором
управління
Наталія Дмитрівна
майном
обласної
комунальної
власності
виконавчого
апарату
обласної ради
Філіпенко
Павло Сергійович

- член постійної комісії обласної ради з
питань
приватизації,
власності,
підприємництва, інвестицій, та захисту
прав споживачів

14) Про зміну найменування закладу та затвердження Статуту
комунального закладу «Черкаський обласний центр здоров’я Черкаської
обласної ради»
Доповідають:
Дудник
- завідуюча
сектором
управління
Наталія Дмитрівна
майном
обласної
комунальної
власності
виконавчого
апарату
обласної ради
Філіпенко
- член постійної комісії обласної ради з
Павло Сергійович
питань
приватизації,
власності,
підприємництва, інвестицій, та захисту
прав споживачів
15) Про призначення Дроботенка В.А. на посаду директора комунального
некомерційного підприємства «Черкаський обласний навчально-тренінговий
центр підвищення кваліфікації лікарів Черкаської обласної ради»
Доповідають:
Дудник
- завідуюча
сектором
управління
Наталія Дмитрівна
майном
обласної
комунальної
власності
виконавчого
апарату
обласної ради
Філіпенко
- член постійної комісії обласної ради з
Павло Сергійович
питань
приватизації,
власності,
підприємництва, інвестицій, та захисту
прав споживачів
16) Про відсторонення від виконання службових повноважень
Борисенка О.В.
Доповідає:
Кравцова
- перший заступник голови обласної
Наталія Олегівна
ради
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12. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України
Доповідають:
Данилевський
- директор Департаменту освіти і науки
Валерій Вікторович
облдержадміністрації
Лега
- голова постійної комісії з питань
Юрій Григорович
освіти, науки, культури, духовності,
молодіжної політики та спорту
13. Про внесення змін до складу постійних комісій обласної ради
Доповідає:
Коваленко
- голова обласної ради
Валентина Михайлівна
14. Про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради
Тимошенка М.І.
Доповідає:
Коваленко
- голова обласної ради
Валентина Михайлівна
15. Про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради
Черняка В.П.
Доповідає:
Коваленко
- голова обласної ради
Валентина Михайлівна
16. Про звернення депутатів обласної ради до Кабінету Міністрів України
щодо сприяння виділенню Черкаській області трансферту з державного бюджету
для забезпечення делегованих державою повноважень
Доповідає:
Майборода
- депутат обласної ради, керівник
Любов Володимирівна
депутатської групи «Гідність»
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ВИСТУПИЛИ:
Коваленко В.М. поінформувала про заяву депутата Старікової Н.В. про
вступ до депутатської групи «Гідність» .
Оголошення заяв, повідомлень.
ВИСТУПИЛИ:
Коваленко В.М. поінформувала про результати діяльності обласної ради
(інформація додається).
Майборода Л.В., Пустовар В.В., Коваленко В.М., Старікова Н.В., Падзіна М.П.
1. СЛУХАЛИ:
Зарічну Л.П. - Про регіональну програму модернізації комунальної
теплоенергетики Черкаської області на 2014-2015 роки
ВИСТУПИЛИ: Кучер Г.М., Старікова Н.В., Турченяк О.В.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про регіональну програму модернізації
комунальної теплоенергетики Черкаської області на 2014-2015 роки» прийняти,
додається.
«За» - 61, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
2. СЛУХАЛИ:
Кравченко Н.М. – Про внесення змін до рішення обласної
30.01.2014 № 28-1/VI «Про обласний бюджет на 2014 рік»

ради від

ВИСТУПИЛИ: Овчаренко С.А., Майборода Л.В., Коваль В.В., Турченяк О.В.,
Воєвода Ю.В., Лошков О.Г., Руснак Т.Г., Кучер Г.М.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради " Про внесення змін до рішення обласної ради від
30.01.2014 № 28-1/VI «Про обласний бюджет на 2014 рік»" прийняти, додається.
«За» -54 , «Проти» -0 , «Утрималося» - 4, «Не голосувало» -8 .
3. СЛУХАЛИ:
Пасічника С.Л. - Про внесення доповнень до Програми розвитку
інформаційного простору Черкаської області на 2012-2016 роки
ВИСТУПИЛИ: Лега Ю.Г.
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ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення доповнень до Програми розвитку
інформаційного простору Черкаської області на 2012-2016 роки» прийняти,
додається
«За» - 56, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -10.
4. СЛУХАЛИ:
Криворучка О.М. – Про внесення змін до комплексної програми
функціонування та розвитку системи цивільного захисту області, забезпечення
мобілізаційної готовності та мобілізації,створення регіонального матеріальнотехнічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у
мирний час та особливий період на 2014 – 2015 роки
ВИСТУПИЛИ: Овчаренко С.А.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до комплексної програми
функціонування та розвитку системи цивільного захисту області, забезпечення
мобілізаційної готовності та мобілізації,створення регіонального матеріальнотехнічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у
мирний час та особливий період на 2014 – 2015 роки» прийняти, додається.
«За» - 57, «Проти» - 0, «Утрималося» -1, «Не голосувало» - 8.
5. СЛУХАЛИ:
Мартинову О.М. – Про внесення змін до рішення обласної ради від
25.06.1998 № 2-5 «Про встановлення щорічної обласної премії імені Данила
Нарбута»
ВИСТУПИЛИ: Лега Ю.Г.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради від
25.06.1998 № 2-5 «Про встановлення щорічної обласної премії імені Данила
Нарбута»» прийняти, додається.
«За» -56 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
6. СЛУХАЛИ:
Звягінцеву О.М. – Про території та об’єкти природно-заповідного фонду
області
ВИСТУПИЛИ: Кришталь М.А.
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ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про території та об’єкти природно-заповідного
фонду області» прийняти, додається.
«За» -56 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
7. СЛУХАЛИ:
Кришталя М.А. – Про надання погодження ДП "Управління промислових
підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України" на
користування ділянками надр з метою розробки південно-західної ділянки
Хлистунівського родовища кристалічних порід
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про надання погодження ДП "Управління
промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту
України" на користування ділянками надр з метою розробки південно-західної
ділянки Хлистунівського родовища кристалічних порід» прийняти, додається.
«За» -55 , «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 9.
8. СЛУХАЛИ:
Кришталя М.А. – Про надання погодження отримання спеціального
дозволу ПАТ «Завод обважнювачів» на користування ділянками надр з метою
геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку, ділянок
Ріпківського проявлення бентонітових глин загальнодержавного значення
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про надання погодження отримання спеціального
дозволу ПАТ «Завод обважнювачів» на користування ділянками надр з метою
геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку, ділянок
Ріпківського проявлення бентонітових глин загальнодержавного значення»
прийняти, додається.
«За» -55 , «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10.
9. СЛУХАЛИ:
Данилевського В.В. – Про хід виконання рішення обласної ради від
14.12.2011 № 10-1/VI «Про обласну програму розвитку дошкільної освіти на
період до 2017 року»
ВИСТУПИЛИ: Лега Ю.Г.
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ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про хід виконання рішення обласної ради від
14.12.2011 № 10-1/VI «Про обласну програму розвитку дошкільної освіти на
період до 2017 року»» прийняти, додається.
«За» -58 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
10. СЛУХАЛИ:
Папушу М.Г.– Про хід виконання рішення обласної ради від 26.06.2012 №
16-6/VI "Про затвердження програми розвитку туризму в Черкаській області на
2012-2020 роки"
ВИСТУПИЛИ: Лега Ю.Г.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про хід виконання рішення обласної ради від
26.06.2012 № 16-6/VI "Про затвердження програми розвитку туризму в
Черкаській області на 2012-2020 роки"» прийняти, додається.
«За» -55 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11.
11. Питання управління майном обласної комунальної власності:
1) СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. - Про передачу майна комунальної власності
ВИСТУПИЛИ: Плужник М.А.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про передачу майна комунальної власності»
прийняти, додається.
«За» -55 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -11.
2) СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. – Про відчуження об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Черкаської області
ВИСТУПИЛИ: Плужник М.А.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про відчуження об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області»
прийняти,
додається.
«За» -54 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -12.
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3) СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. – Про передачу об'єктів незавершеного будівництва
ВИСТУПИЛИ: Плужник М.А.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про передачу об'єктів незавершеного будівництва»
прийняти, додається.
«За» -54 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -12.
4) СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. – Про списання майна комунальної власності
ВИСТУПИЛИ: Плужник М.А.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про списання майна комунальної власності»
прийняти, додається.
«За» -56 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -10.
5) СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. – Про оренду комунального майна бюджетними установами
ВИСТУПИЛИ: Плужник М.А.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про оренду комунального майна бюджетними
установами» прийняти, додається.
«За» -57 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -9.
6) СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. – Про оренду майна комунального підприємства «АТП
Черкаської обласної ради»
ВИСТУПИЛИ: Плужник М.А.
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ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про оренду майна комунального підприємства
«АТП Черкаської обласної ради»» прийняти, додається.
«За» -55 , «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -9.
7) СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. – Про оренду майна комунального підприємства «АТП
Черкаської обласної ради»
ВИСТУПИЛИ: Плужник М.А.
«За» -49 , «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -15.
Протокольно: рішення не прийнято
8) СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. – Про оренду комунального підприємства «Аеропорт
Черкаси»
ВИСТУПИЛИ: Плужник М.А.
«За» -46 , «Проти» -2, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» -12.
Протокольно: рішення не прийнято
9) СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. – Про оренду комунального закладу «Черкаська обласна
лікарня Черкаської обласної ради
ВИСТУПИЛИ: Плужник М.А.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про оренду комунального закладу «Черкаська
обласна лікарня Черкаської обласної ради» прийняти, додається.
«За» -55 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -2.
10) СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. – Про оренду цілісного майнового комплексу
ВИСТУПИЛИ: Плужник М.А.
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ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про оренду цілісного майнового комплексу»
прийняти, додається.
«За» -58 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -1
11) СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. – Про внесення змін до Програми приватизації об’єктів
обласної комунальної власності на 2014 рік
ВИСТУПИЛИ: Майборода Л.В., Кравцова Н.О., Костогриз І.І.
«За» -45 , «Проти» -0, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» -9
Протокольно: рішення не прийнято.
12) СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. - Про оренду майна обласного комунального підприємства
«Готельний комплекс «Дніпро» Черкаської обласної ради
ВИРІШИЛИ:
питання зняти з розгляду.
13) СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. – Про створення комунального закладу «Черкаський
навчально-реабілітаційний центр «КРАЇНА ДОБРА» Черкаської обласної ради
ВИСТУПИЛИ: Плужник М.А.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про створення комунального закладу «Черкаський
навчально-реабілітаційний центр «КРАЇНА ДОБРА» Черкаської обласної ради»
прийняти, додається.
«За» -57 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -2
14) СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. – Про зміну найменування закладу та затвердження Статуту
комунального закладу «Черкаський обласний центр здоров’я Черкаської
обласної ради»
ВИСТУПИЛИ: Плужник М.А.
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ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про зміну найменування закладу та затвердження
Статуту комунального закладу «Черкаський обласний центр здоров’я Черкаської
обласної ради»» прийняти, додається.
«За» -57 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -2
15) СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. – Про призначення Дроботенка В.А. на посаду директора
комунального некомерційного підприємства «Черкаський обласний навчальнотренінговий центр підвищення кваліфікації лікарів Черкаської обласної ради»
ВИСТУПИЛИ: Плужник М.А.
І голосування «За»-51, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-7.
ІІ голосування «За»-54, «Проти»-0, «Утрималося» -2, «Не голосувало»-3.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про призначення Дроботенка В.А. на посаду
директора комунального некомерційного підприємства «Черкаський обласний
навчально-тренінговий центр підвищення кваліфікації лікарів Черкаської
обласної ради»» прийняти, додається.
16) СЛУХАЛИ:
Коваленко В.М. – Про
повноважень Борисенка О.В.

відсторонення

від

виконання

службових

ВИСТУПИЛИ: Роєнко В.Г., Муляров Є.А., Мушієк М.Г., Майборода Л.В.
«За»-33, «Проти»-3, «Утрималося»-12, «Не голосувало»-11.
Протокольно: рішення не прийнято.
12. СЛУХАЛИ:
Данилевського В.В. – Про клопотання щодо присудження Премії
Верховної Ради України
ВИСТУПИЛИ: Лега Ю.Г., Касян В.П.
І голосування «За»-51, «Проти»-1, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-7.
ІІ голосування «За»-56, «Проти»-1, «Утрималося» -0, «Не голосувало»-2.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про клопотання щодо присудження Премії
Верховної Ради України» прийняти, додається.
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13. СЛУХАЛИ:
Коваленко В.М. – Про внесення змін до складу постійних комісій обласної
ради
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до складу постійних комісій
обласної ради» прийняти, додається.
«За» -57 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -2
14. СЛУХАЛИ:
Коваленко В.М. - Про дострокове припинення повноважень депутата
обласної ради Тимошенка М.І.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про дострокове припинення повноважень депутата
обласної ради Тимошенка М.І.» прийняти, додається.
«За» -55 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -4
15. СЛУХАЛИ:
Коваленко В.М. - Про дострокове припинення повноважень депутата
обласної ради Черняка В.П..
І голосування «За»-52, «Проти»-0, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-5.
ІІ голосування «За»-56, «Проти»-0, «Утрималося» -1, «Не голосувало»-2.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про дострокове припинення повноважень депутата
обласної ради Черняка В.П.» прийняти, додається.
16. СЛУХАЛИ:
Майбороду Л.В. - Про звернення депутатів обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо сприяння виділенню Черкаській області трансферту з
державного бюджету для забезпечення делегованих державою повноважень
І голосування (зняти питання з розгляду)
«За»-50, «Проти»-0, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-8.
ІІ голосування «За»-37, «Проти»-2, «Утрималося» -1, «Не голосувало»-2.
Протокольно: рішення не прийнято.
Голова

В. Коваленко

