
 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VII скликання 

 

________Одинадцята (позачергова) ____ сесія 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

     23.12.2016                                  м. Черкаси                                №  18 

     

     пленарного засідання 

     обласної ради 

                                    
 

 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    84 

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -    71 

 

3. Присутніх запрошених осіб     -    27 

       

 

   (Списки  додаються) 

 

 

Головуючий - Вельбівець О.І. 

 

 

Секретаріат:  Доманський В.М., Павличук В.М., Дивнич М.П.,      

Копійченко В.П., Клімов Є.П., Ковбоша О.Р., Сегеда А.В.,         

Захарцев П.П. 
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Порядок денний: 

1. Про підтримку звернення громадськості Черкащини та представників 

громадських організацій, що входять до складу Громадської ради при 

Головному управлінні Держгеокадастру в Черкаській області, до в.о. 

начальника Держгеокадастру України Цвяха О.М 

 Доповідає: 

Ющенко                  - 

Олексій 

член громадської ради при Головному управлінні 

Держгеокадастру в Черкаській області 

 

2. Про обласний бюджет на 2017 рік 

 Доповідає: 

Кравченко                        - 

Наталія Миколаївна 

 

Легойда                            - 

Свтлана Михайлівна 

директор Департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

 

голова постійної комісії обласної ради з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету та 

фінансів 

 

3. Про передачу об'єкта комунальної власності 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 71  депутат 

 

Голосування за секретаріат 

«За» - 62, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

 

 Вельбівець О.І. вніс пропозицію  без оголошення заяв, повідомлень 

депутатських фракцій провести пленарне засідання. 

 

Голосування за порядок денний за основу 

«За» - 67, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Ткаченко Ю.О. 

Ткаченко Ю.О. вніс пропозицію включити до порядку денного питання 

«Про передачу об'єкта комунальної власності». 

 

Голосування за включення до порядку денного 

питання «Про передачу об'єкта комунальної власності» 

(пропозиція голови обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О.) 

«За» - 60, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1. 

 

Голосування за надання часу для виступу  

представнику громади Жашківського району 

«За» - 54, «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 16. 
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ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Ющенко О., Лошков О.Г., Рибченко О.В.  

 Ющенко О., який зачитав звернення громадськості Черкащини та 

представників громадських організацій, що входять до складу Громадської 

ради при Головному управлінні Держгеокадастру в Черкаській області, до 

в.о. начальника Держгеокадастру України Цвяха О.М. 

 Лошков О.Г. вніс пропозицію включити до порядку денного питання 

«Про підтримку звернення громадськості Черкащини та представників 

громадських організацій, що входять до складу Громадської ради при 

Головному управлінні Держгеокадастру в Черкаській області, до в.о. 

начальника Держгеокадастру України Цвяха О.М.» 

 

Голосування за включення до порядку денного 

звернення громадськості Черкащини та представників громадських 

організацій, що входять до складу Громадської ради при Головному 

управлінні Держгеокадастру в Черкаській області, до в.о. начальника 

Держгеокадастру України Цвяха О.М. 

(пропозиція депутата обласної ради Лошкова О.Г.) 

 «За» - 55, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 16. 

 

Голосування за порядок денний із змінами, в цілому 

«За» - 68, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Коваленко В.М. внесла пропозицію щодо зміни черговості розгляду 

питань порядку денного. Запропонувала питання № 3 «Про підтримку 

звернення громадськості Черкащини та представників громадських 

організацій, що входять до складу Громадської ради при Головному 

управлінні Держгеокадастру в Черкаській області, до в.о. начальника 

Держгеокадастру України Цвяха О.М.» розглянути першим. 

 

Голосування за зміну черговості розгляду питань порядку денного 

(пропозиція депутата обласної ради Коваленко В.М.) 

«За» - 65, «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 4. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Ющенка О. - Про підтримку звернення громадськості Черкащини та 

представників громадських організацій, що входять до складу Громадської 

ради при Головному управлінні Держгеокадастру в Черкаській області, до 

в.о. начальника Держгеокадастру України Цвяха О.М 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Рибченко О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про підтримку звернення 

громадськості Черкащини та представників громадських організацій, що 

входять до складу Громадської ради при Головному управлінні 
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Держгеокадастру в Черкаській області, до в.о. начальника Держгеокадастру 

України Цвяха О.М» приймається, додається. 

 

Голосування по  питанню «Про підтримку звернення громадськості 

Черкащини та представників громадських організацій, що входять до складу 

Громадської ради при Головному управлінні Держгеокадастру в Черкаській 

області, до в.о. начальника Держгеокадастру України Цвяха О.М.» 

(за основу і в цілому) 

 «За» - 57, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Кравченко Н.М. – Про обласний бюджет на 2017 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: Легойда С.М., Лошков О.Г., Колодка І.Л., Вельбівець О.І., 

Воронов С.П., Захарцев П.П., Баштан О.В., Коваленко В.М., Зуєнко В.Л., 

Ткаченко Ю.О., Ботнар Ю.А., Федорук О.Л. 

 Лошков О.Г. зазначив, що в минулі роки була надана позика 

Управлінню агропромислового розвитку обласної державної адміністрації на 

фінансову підтримку сільгосптоваровиробників області в розмірі 3 мільйонів 

гривень (1999 рік), тому звернувся до   Колодки І.Л. щодо надання інформації 

про повернення цієї позики до обласного бюджету. 

 Колодка І.Л. поінформував, що у 1998-1999 роках депутатами було 

прийнято рішення про надання позики у сумі 5 мільйонів 149 тис 652 грн. на 

фінансову підтримку сільгосптоваровиробників області. На ці кошти була 

закуплена сільгосптехніка, ґрунтообробна техніка, трактори для КСП, які 

потім перейшли у товариства і стали банкрутами. На сьогоднішній день цих 

господарств не існує. За цей час було повернуто 2 мільйони 90 тис., 40 % від 

загальної суми. Зазначив, що повернути залишок коштів практично на 

сьогоднішній день неможливо. 

 Баштан О.В. запропонував збільшити обсяги видатків до 2 мільйонів 

гривень для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. 

 Кравченко Н.М. зазначила, що обласний бюджет збалансований за 

доходами і видатками. Запропонувала до цього питання повернутися при 

розгляді розподілу додаткового фінансового ресурсу, також наголосила на 

тому, що порівняно з обласним бюджетом   на  2015 рік, обсяг на 

медикаментозне забезпечення для населення, яке постраждало внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, збільшено на 53%. 

 Коваленко В.М. поцікавилася щодо ефективності бібліотеки, яка 

підпорядкована управлінню охорони здоров’я. Також поцікавилася на що 

будуть використані кошти у сумі 1 млн. 145 тис. грн., які  передбачені  

обласним бюджетом. 

 Кравченко Н.М. поінформувала, що бібліотекою користуються всі 

медичні працівники області та студенти навчальних закладів. Зазначила, що 

бібліотека підпорядкова управлінню охорони здоров’я, розміщена в 
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орендованих приміщеннях. 1 млн. грн. передбачено на зарплату, розрахунки 

за енергоносії та поточне утримання. 

 Федорук О.Л.зазначив, що бібліотека специфічна і є невід’ємною 

складовою лікувально-діагностичного процесу. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2017 рік» 

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу) 

 «За» - 58, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13. 

 

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

Лошков О.Г.  звернув увагу депутатів обласної ради і розробників 

обласного бюджету на необхідності збільшення фінансування у 2017 році за 

напрямками «культура і мистецтво», «фізична культура і спорт».     

 

Голосування (в цілому) 

 «За» - 56, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 Вельбівця О.І. - Про передачу об'єкта комунальної власності 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про передачу об'єкта комунальної 

власності» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» - 58, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13. 

 

Різне. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

Вельбівець О.І. привітав депутатів обласної ради з Новорічними 

святами та оголосив позачергову сесію обласної ради закритою. 

 

 

Голова                                                                                            О.Вельбівець     


