
 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VII скликання 

 

________Дванадцята ____ сесія 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

     08.02.2017                                  м. Черкаси                                №  20 

     

     пленарного засідання 

     обласної ради 

     (продовження) 

                      
 

 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    84 

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -    55 

 

3. Присутніх запрошених осіб     -    14 

       

 

   (Списки  додаються) 

 

 

Головуючий - Вельбівець О.І. 

 

 

Секретаріат:  Доманський В.М., Павличук В.М., Федорук  О.Л.,    

Бачинська І.І., Клімов Є.П., Ковбоша О.Р.,              

Далібожак В.М., Сахно А.П. 
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Порядок денний: 

 

13.16) Звіт виконуючого  обов’язки  директора ОКП «Готельний 

комплекс  «Дніпро» Черкаської обласної ради про роботу підприємства у 

2016 році та план роботи на 2017 рік 

Доповідають: 

Лебедцов 

Борис Борисович 

- в.о. директора ОКП «Готельний комплекс  

«Дніпро» Черкаської обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

-  заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

  

14. Інформації про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності на території Черкаської 

області 

Доповідають: 

Овчаренко 

Сергій Анатолійович 

- прокурор Черкаської області 

 

Лютий  

Валерій Васильович 

- начальник Головного управління           

Національної поліції в Черкаській області 

 

15. Інформація начальника управління охорони здоров’я  обласної 

державної адміністрації щодо стану функціонування мережі закладів охорони 

здоров’я та забезпечення заробітними платами медичних працівників у 

Черкаській області 

Доповідає: 

Лобас 

Михайло Віталійович 

- начальник управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 

  

16. Про клопотання про нагородження Почесною Грамотою Верховної 

Ради України Чекаленка В.І. 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

  

17. Про план роботи Черкаської  обласної ради на 2017 рік 

Доповідають: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 
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Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 18. Про внесення змін до складу постійних комісій Черкаської обласної 

ради 

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 

 19. Про внесення змін до деяких рішень  Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату  обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

  

20. Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради 

Доповідає: 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату  обласної ради 

21. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

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

та Шевченківської дирекції залізничних перевезень 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

 

22. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністра 

культури України Нищука Є.М. 

 Доповідає: 

Гайович 

Вадим Юрійович 

- депутат обласної ради 
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 23. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

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

Верховної Ради України А.Парубія щодо необхідності  вжиття негайних 

заходів для запобігання виникненню надзвичайних екологічних ситуацій у 

зв’язку з масовими вирубками  

та знищенням лісів України 

Доповідає: 

Мушієк 

Михайло Григорович 

- керівник фракції ПП ВО «Батьківщина»в 

обласній раді 
 

24. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України Петра Порошенка щодо відзначення державними нагородами 

України повстанських командирів та отаманів Холодноярської Республіки 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

25. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови 

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

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

та тактичного ракетно-ядерного арсеналу України 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

26. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністерства 

закордонних справ України  

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

  27. Про заходи щодо відновлення права обласної ради на використання 

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

комунального підприємства «Готельний комплекс «Дніпро» Черкаської 

обласної ради  

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

28. Про звернення депутатів Черкаської обласної Ради до Кабінету 

Міністрів України та Верховної Ради України щодо ситуації, яка склалася з 

формуванням проекту госпітальних округів в області 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 



 5 

 29. Про тимчасову контрольну комісію обласної ради з питань 

перевірки та експертизи газової суміші, яка реалізуються жителям Черкаської 

області 

Доповідає: 

Гайович                                    - 

Вадим Юрійович 

депутат Черкаської обласної ради 

  

30. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до виконуючої 

обов’язки Міністра охорони здоров’я України Супрун У.Н. щодо можливості 

виділення або перерозподілу для Черкаської області імуносупресивних 

лікарських препаратів 

Доповідає: 

Баштан 

Олег Васильович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

31. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до КМУ, ВРУ, 

Державного агентства лісових ресурсів України щодо потреби законодавчого 

регулювання процедури проведення аукціонів з продажу необробленої 

деревини  

  Доповідає: 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

депутат Черкаської обласної ради 

 

32. Про звернення депутата обласної ради Баштана О.В. до голови 

облдержадміністрації, голови обласної ради «Про необхідність затвердження 

обласної програми медикаментозного забезпечення хворих із 

трансплантованими органами на 2017 – 2020 роки» 

Доповідає: 

Баштан 

Олег Васильович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

33. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до КМУ, 

Міністерства охорони здоров’я України, Черкаської обласної державної 

адміністрації  щодо створення Смілянського госпітального округу 

   Доповідає: 

Далібожак 

Валентина Миколаївна 

- депутат обласної ради 

34. Про депутатське звернення Коваленко В.М. до голови 

облдержадміністрації Ткаченка Ю.О. щодо недопустимості будівництва 

Канівської ГАЕС та вивчення пропозицій, викладених у письмовому 

колективному зверненні з причин будівництва 

   Доповідає: 

Коваленко 

Валентина Михайлівна 

- депутат обласної ради 
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35. Про звернення до Національного антикорупційного бюро України, 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України щодо забезпечення 

повного, неупередженого, швидкого, об'єктивного розслідування 

кримінального провадження № 52016000000000368 за ознаками злочину, 

передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України та надання 

відомостей про хід здійснення досудового розслідування 

Доповідає: 

Бачинська  

Ірина Ігорівна 

- депутат обласної ради 

 

36. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо ситуації, яка склалася у зв’язку  із плановим 

будівництвом Канівської ГАЕС 
Доповідає: 

Яріш 

Анатолій Анатолійович 

- депутат обласної ради 

 

37. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до РНБО щодо 

відновлення ядерного статусу та тактичного ракетно-ядерного арсеналу 

України.         

Доповідає: 

Яріш 

Анатолій Анатолійович 

- депутат обласної ради 

 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 53  депутати 

 

Вельбівець О.І. запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам'ять 

українських воїнів і мирних громадян, які загинули в ході антитерористичної 

операції у східних областях України. 

 

(Хвилина мовчання) 

 

11) СЛУХАЛИ:  

Звіт виконуючого  обов’язки  директора ОКП «Готельний комплекс  

«Дніпро» Черкаської обласної ради Лебедцова Б.Б. про роботу підприємства 

у 2016 році та план роботи на 2017 рік 

 

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

Омаргалієв К.С., Далібожак І.С., Далібожак О.М., Воронов С.П.,          

Мушієк М.Г., Рибченко О.В., Демченко Г.М., Булатецький М.І., Лошков О.Г., 

Мовчан В.О. 

 Ботнар Ю.А. зазначив, що якщо керівник комунального підприємства 

Черкаської обласної ради не може спілкуватися державною мовою, то, 
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очевидно, він є некваліфікованим. Звернувся до доповідача з вимогою 

говорити державною мовою. Запропонував Лебедцову Б.Б. написати заяву на 

складання своїх повноважень. 

 Вельбівець О.І. запитав у доповідача чи готовий він звітувати про 

роботу підприємства українською мовою. Також звернувся до 

правоохоронних органів забезпечити  правопорядок у сесійній залі. 

 Лошков О.Г. зазначив, що, оскільки Лебедцов Б.Б. є виконувачем 

обов’язків, то на підставі якого документу він підписав лист про відмову у 

постійному користуванні земельною ділянкою. Також поцікавився, хто дав 

дозвіл на передачу цієї ділянки? 

Воронов С.П. запитав, який відсоток доходів має підприємство від 

оренди будівель за адресою: м. Черкаси, вул. Менделєєва, 4.  Також 

поцікавився чи не відбудеться відчуження будівель, які знаходяться за 

вказаною адресою, потім підприємство припинить отримувати надходження 

від оренди і згодом виявиться, що ОКП «Готельний комплекс «Дніпро» 

збиткове і за безцінь його заберуть. 

Ботнар Ю.А. звернувся до правоохоронних органів з проханням 

перевірити та надати правову оцінку діям Лебедцова Б.Б., перебуваючи на 

посаді в.о. директора ОКП «Готельний комплекс «Дніпро». 

Мушієк М.Г. зазначив, що різниця між «постійним користуванням 

земельною ділянкою» і «орендою» є. І ця різниця полягає в оплаті. 

Омаргалієв К.С. зазначив, що саме  депутат обласної ради Ботнар Ю.А. 

розпочав сьогодні пленарне засідання із бійки. Тому звернувся до депутатів 

обласної ради з проханням вирішувати питання без застосування фізичної 

сили. 

Воронов С.П. зазначив, що ОКП «Готельний комплекс «Дніпро» для 

громадян Черкащини ніякої користі не несе. Тому вніс пропозицію депутатам 

обласної ради продати готель «Дніпро» за «гарну» ціну. 

Мушієк М.Г. поінформував, що позиція голови Черкаської міської ради 

Бондаренка А.В. – ніякої забудови в мікрорайоні Соснівка не 

відбуватиметься, без врахування думки і рішення громади. 

Вельбівець О.І. поінформував, що надійшла заява від Демченко Г.М. 

голови комітету самоорганізації населення мікрорайону «Дахнівка» з 

проханням надати їй час для виступу. 

 

Голосування за надання часу для виступу Демченко Г.М. 

«За» - 49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 13. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Демченко Г.М. розповіла, що за орендованою територією протягом 

багатьох років ніхто не доглядав, також на цю територію було завезено 

будівельне сміття із заводу «Ротор», яке було потім засипано 

півтораметровим шаром родючої землі, яка знімалася коли будувався 

Епіцентр. Нагадала, що у 1903 році княгиня Балашова для міста Черкаси 

зробила подарунок – це Соснівка. Там були санаторії, люди з усього світу 
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їздили туди лікуватися. Зазначила, що більше 8 тисяч сосон було насаджено і 

для того, щоб збудувати багатоповерхівки, пентхаузи, місця для парковки, 

необхідно вирубати всі берегові схили Дніпра до Дахнівки. Закликала 

депутатів обласної ради схаменутися та подумати про майбутнє своїх дітей. 

 Булатецький М.І. зазначив, що це важливе питання, великі кошти. 

Закликав депутатів не звинувачувати того чи іншого, а шукати шляхи 

вирішення проблеми. 

Лошков О.Г. звернув увагу Булатецького М.І. на те, що саме в проекті 

рішення з питання № 27 порядку денного ВО «Свобода» пропонує 

звернутися до Прокуратури Черкаської області з метою встановлення в діях 

Лебедцова Б.Б. та інших осіб ознак кримінального правопорушення щодо 

припинення ОКП «Готельний комплекс «Дніпро» Черкаської обласної ради 

права постійного користування земельною ділянкою площею 5,3731 га під 

комплексом будівель по вул. Менделєєва, 4 м. Черкаси та припинити 

повноваження в.о. директора ОКП «Готельний комплекс «Дніпро» 

Черкаської обласної ради Лебедцова Б.Б. 

Мовчан В.О. поінформував, що відповідно до Регламенту Черкаської 

обласної ради депутат звернувся до голови обласної ради Вельбівця О.І. з 

проханням заслухати звіт в.о. директора ОКП «Готельний комплекс 

«Дніпро» про роботу підприємства у 2016 році та план роботи на 2017 рік на 

пленарному засіданні. Питання було включено до порядку денного, 

розглянуте на засіданні постійної комісії та внесено на розгляд сесії. 

Запропонував ініціатору питання озвучити проект рішення. 

Лошков О.Г. зачитав проект рішення «Про заходи щодо відновлення 

права обласної ради на використання земельної ділянки по вул. Менделєєва, 

4 в м. Черкаси обласного комунального підприємства «Готельний комплекс 

«Дніпро» Черкаської обласної ради». 

 

Голосування за проект рішення, 

 внесений керівником фракції ВО «Свобода»в обласній раді  (за основу)  

«За» - 32, «Проти» - 0, «Утрималося» - 8, «Не голосувало» - 23. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Інформації прокурора Черкаської області Овчаренка С.А. та 

начальника Головного управління Національної поліції в Черкаській області 

про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку 

та результати діяльності на території Черкаської області 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Озірний О.А., Лошков О.Г., Тарасенко В.П., 

Рибченко О.В., Булатецький М.І., Похольчук Р.В., Ворнов С.П., Зуєнко В.Л., 

Ботнар Ю.А., Далібожак І.С., Чміль В.О., Кожухівський В.О., Мельник І.М., 

Судакевич В.Г., Яріш А.А. 
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 Лошков О.Г. поцікавився у доповідача щодо завершення досудового 

розслідування кримінального провадження стосовно колишнього начальника 

районного відділу земельних ресурсів, через зловживання якого із державної 

власності на користь окремих громадян вибули 67 га лісу та справою щодо 

фальсифікації виборів до Черкаської обласної ради. 

 Рибченко О.В. звернувся до прокурора області з проханням взяти під 

контроль справу щодо незаконного заволодіння земельною ділянкою, яка 

була виділена адміністрації Державної прикордонної служби України. 

 Похольчук Р.В. зазначив, що на території Веселіанського монастиря, 

який входить до парку «Стара Умань», розташований нічний заклад 

«Вогняна лошадь», де певний час відбувалася торгівля наркотичними 

засобами. Уманська міська рада припинила договір оренди з керівництвом 

закладу, але заклад й надалі працює. Звернувся до прокурора області з 

проханням взяти під контроль справу. 

 Воронов С.П. поінформував, що регіональні прокуратури несвоєчасно 

розглядають та надають відповіді на депутатські звернення та запити. 

 Зуєнко В.Л. поцікавився ходом розслідування справи В.Сергієнка. 

Ботнар Ю.А. звернув увагу на справу щодо побиття правоохоронцями 

фотокореспондента Ігоря Єфімова на Черкаській дамбі в часи Майдану.  
 Овчаренко С.А. відповів на запитання депутатів обласної ради.  

Коломієць В.В. звернувся з проханням до Лютого В.В. щодо 

проведення міжвідомчих планових навчань для працівників поліції. Зазначив, 

що останнім часом процвітає пограбування в області. Порекомендував 

створити групу, яка буде працювати саме в цьому напрямку. Зазначив також, 

що розпочалося пограбування історичних пам’ятників. Звернувся до голови 

облдержадміністрації  Ткаченка Ю.О. та голови обласної ради Вельбівця О.І. 

зобов’язати голів райдержадміністрацій провести експертну оцінку та взяти 

на баланс пам’ятники, які несуть історичну цінність. 

 Ковбоша О.Р. звернулася до доповідача з проханням надати відповідь 

та роз’яснення  щодо рейдерського захоплення земель садового товариства 

«Фотон». 

 Лютий В.В. поінформував, що ознайомиться із справою та надасть 

офіційну відповідь. 

Ботнар Ю.А.звернувся до начальника Головного управління 

Національної поліції з проханням надати інформацію щодо побиття 

журналіста на дамбі, вбивства громадянина  С. Бондаренка біля нічного 

клубу «Рефлекшн», щодо побиття в ресторані жінки в м. Христинівка.  

Зуєнко В.Л. запропонував Лютому В.В. провести зустріч з громадою 

щодо криміногенного становища  в Корсунь-Шевченківському районі. 

Яріш А.А. звернувся з проханням до Лютого В.В. щодо всебічного 

розслідування протиправних дій брата мера м. Христинівка, а також 

звернувся з проханням щодо неупередженого розгляду апеляційної скарги 

прокуратури на рішення місцевого суду про запобіжні заходи вказаній особі. 

Звернувся до Овчаренка  С.А. та Лютого В.В. проявити рішучість та бути 

принциповими.  
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Яріш А.А. зазначив, що є випадки, коли працівники Головного 

управління Національної поліції та їх підрозділи не надають відповіді на 

депутатські звернення. Тому звернувся до начальника Головного управління 

Національної поліції Лютого В.В. дати доручення щодо забезпечення 

своєчасного  розгляду депутатських звернень, запитів. 

 

Вельбівець О.І. вніс пропозицію надати час для виступу керівнику 

навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної 

прикордонної служби України імені генерал-майора І. Момота Коцерубі Д.М.  

 

Голосування про надання часу для виступу Коцерубі Д.М. 

«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11. 

 

Коцеруба Д.М. звернувся до депутатів обласної ради з проханням  

підтримати звернення Навчального центру підготовки молодших спеціалістів 

Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота 

до правоохоронних органів Черкаської області з проханням порушити 

кримінальне провадження щодо незаконного захопленого об’єкта 

незавершеного будівництва для спорудження багатоповерхового будинку на 

107 квартир за адресою: вул.. Козацька, 1 у м. Черкаси.  

Вельбівець О.І. запропонував направити означене звернення до 

правоохоронних органів.  

 

Голосування за підтримку звернення керівника навчального центру 

підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України 

імені генерал-майора І. Момота Коцеруби Д..М. до правоохоронних органів 

 «За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про підтримку Навчального центру 

підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України 

імені генерал-майора І.Момота до правоохоронних органів Черкаської 

області» приймається, додається. 

Вельбівець О.І. поінформував депутатів обласної ради, що надійшла 

заява від депутата обласної ради Булатецького М.І. про вихід із депутатської 

фракції Радикальна партія О. Ляшка. 

 

Вельбівець О.І. оголосив перерву на 20 хв. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 50  депутатів 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про інформацію начальника управління охорони 

здоров’я  обласної державної адміністрації щодо стану функціонування 
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мережі закладів охорони здоров’я та забезпечення заробітними платами 

медичних працівників у Черкаській області 

Вельбівець О.І. повідомив, що Лобас М.В. у відрядженні в Києві. У 

Міністерстві охорони здоров’я проводиться нарада з питань госпітальних 

округів. Тому він сьогодні відсутній на пленарному засіданні. Вніс 

пропозицію перенести розгляд питання на наступне пленарне засідання. 

ВИСТУПИЛИ: Гайович В.Ю., Ботнар Ю.А. 

 Гайович В.Ю. запропонував заслухати заступника начальника 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації Найдана О.В.          . 

Ботнар Ю.А. вніс пропозицію розглянути означене питання на 

наступному пленарному засіданні. 

 

Голосування за  перенесення розгляду питання на наступне 

 пленарне засідання 

(пропозиція депутата обласної ради Ботнара Ю.А.) 

«За» - 23, «Проти» - 9, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 17. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Гайовича В.Ю.  

заслухати заступника начальника управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації Найдана  О.В.          

 «За» - 36, «Проти» - 10, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6. 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про клопотання про нагородження Почесною 

Грамотою Верховної Ради України Чекаленка В.І. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

Голосування  

«За» - 39, «Проти» - 7, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 5. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 51  депутат 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Баштан О.В. вніс пропозицію повернутися до голосування з питання  

№ 15 порядку денного «Інформація начальника управління охорони здоров’я  

обласної державної адміністрації щодо стану функціонування мережі 

закладів охорони здоров’я та забезпечення заробітними платами медичних 

працівників у Черкаській області» 
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Голосування за пропозицію депутата обласної ради Баштана О.В. про 

повернення до голосування з питання № 15 

«За» -28, «Проти» - 3, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 21. 

 

Озірний О.А. вніс пропозицію повернутися до голосування з питання 

№ 16 порядку денного «Про клопотання про нагородження Почесною 

Грамотою Верховної Ради України Чекаленка В.І.» 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Озірного О.А. 

про повернення до голосування з питання  № 16 

«За» -38, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 13. 

 

17. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про план роботи Черкаської  обласної ради на 2017 рік 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Баштан О.В., Гайович В.Ю.  

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про план роботи Черкаської  обласної 

ради на 2017 рік» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

18. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про внесення змін до складу постійних комісій 

Черкаської обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Баштан О.В. 

 Лошков О.Г. поінформував, що у зв’язку з обранням Гайовича В.Ю. на 

посаду заступника голови обласної ради,  Юрченка О.В. - з обранням 

міським головою об’єднаної територіальної громади м.Тального і            

Чміля В.О. - новообраного депутата обласної ради, необхідно внести зміни у 

склад постійних комісій обласної ради.  

 Баштан О.В. вніс пропозицію вивести Нестеренка І.І. із складу 

постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення та включити його до складу постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, підприємництва та регуляторної 

політики. 

 Лошков О.Г. запропонував Нестеренку І.І. написати заяву про вихід із 

складу постійної комісії обласної ради та внести відповідні зміни до проекту 

рішення. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до складу постійних 

комісій Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

Голосування (за основу) 

«За» - 49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 
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Голосування за пропозицію Баштана О.В. щодо виведення Нестеренка І.І. із 

складу постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та 

соціального захисту населення та включення його до складу постійної комісії 

обласної ради з питань комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики. 

«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 7. 

 

Голосування (із змінами і доповненнями) 

«За» - 49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

19. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про внесення змін до деяких рішень  Черкаської 

обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до деяких рішень  

Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1. 

 

20. СЛУХАЛИ:  

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про зняття з контролю деяких рішень 

обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

 

21. СЛУХАЛИ:  

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

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

«Укрзалізниця» та Шевченківської дирекції залізничних перевезень 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

Голосування  

«За» - 42, «Проти» - 0, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 7. 

 

22. СЛУХАЛИ:  

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

Міністра культури України Нищука Є.М. 
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ВИСТУПИЛИ: Гайович В.Ю. 

 Гайович В.Ю. запропонував доповнити звернення  абзацом такого 

змісту «Також просимо схвально розглянути подання Черкаської обласної 

адміністрації щодо відзначення державними нагородами працівників 

оркестру та хору Черкаської обласної філармонії; а також, в порядку 

виключення, підтримати клопотання про присвоєння почесного звання 

«Народний артист України» головному диригенту симфонічного оркестру 

Олександру Дяченку». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Міністра культури України Нищука Є.М.» приймається, 

додається. 

 

Голосування  

«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

23. СЛУХАЛИ:  

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

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

Голови Верховної Ради України А.Парубія щодо необхідності  вжиття 

негайних заходів для запобігання виникненню надзвичайних екологічних 

ситуацій у зв’язку з масовими вирубками та знищенням лісів України 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

Голосування  

«За» - 15, «Проти» - 1, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 31. 

 

24. СЛУХАЛИ:  

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

Президента України Петра Порошенка щодо відзначення державними 

нагородами України повстанських командирів та отаманів Холодноярської 

Республіки 

 

ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А., Лошков О.Г., Ботнар Ю.А., Омаргалієв К.С., 

Озірний О.А. 

 Омаргалієв К.С. зазначив, що фракція партії «Блок Петра Порошенка» 

підтримує даний проект рішення, але його необхідно доопрацювати. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

(протокольно) 
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Голосування  

«За» - 32, «Проти» - 0, «Утрималося» - 12, «Не голосувало» - 9. 

 

25. СЛУХАЛИ:  

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

Голови Верховної ради України А.В. Парубія, Президента України 

П.О.Порошенка Прем'єр-міністра України В.Б Гройсмана щодо відновлення 

ядерного статусу та тактичного ракетно-ядерного арсеналу України 

 

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

  

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

Голосування  

«За» - 25, «Проти» - 0, «Утрималося» - 12, «Не голосувало» - 16. 

 

26. СЛУХАЛИ:  

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

Міністерства закордонних справ України  

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Воронов С.П. 

  

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

Голосування  

«За» - 41, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 10. 

 

27. СЛУХАЛИ:  

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

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

обласного комунального підприємства «Готельний комплекс «Дніпро» 

Черкаської обласної ради  

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

підтримати пропозицію щодо заборони голові Черкаської обласної ради 

підписувати угоду з орендарями про здійснення невід’ємних поліпшень 

об’єктів обласної комунальної власності, які перебувають в оренді. 

 

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

 Вельбівець О.І. запропонував проект рішення «Заходи щодо вирішення 

питання подальшої долі об’єкту обласної комунальної власності по             

вул. Менделєєва, 4 в м. Черкаси» із текстом «обмежити право голові 

Черкаської обласної ради підписувати угоду з орендарями про здійснення 

невід’ємних поліпшень об’єктів обласної комунальної власності». 
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ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

(протокольно) 

Голосування (за основу) 

«За» - 42, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10. 

 

Голосування за проект рішення  

запропонований головою обласної ради Вельбівцем О.І. 

«За» - 34, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 18. 

 

28. СЛУХАЛИ:  

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

Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо ситуації, яка 

склалася з формуванням проекту госпітальних округів в області 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Зуєнко В.Л., Гайович В.Ю., Мовчан В.О. , 

Лупашко О. В., Коверський А.М., Омаргалієв К.С., Озірний О.А. 

 Вельбівець О.І. поінформував, що надійшло декілька проектів звернень 

з означеного питання від різних фракцій. Запропонував розглянути єдиний 

проект звернення, який влаштує всіх. 

 Мовчан В.О. поінформував, що на основі звернень, які внесли 

депутатські фракції, підготовлено проект звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до КМУ, Міністерства охорони здоров’я України, Черкаської 

обласної державної адміністрації щодо створення п’ятого Смілянського 

госпітального округу. 

 Зуєнко В.Л. зазначив, що він, як ініціатор даного звернення, виступає 

проти пропозиції голови обласної ради Вельбівця О.І. 

Вельбівець О.І. запропонував розглянути проект звернення, 

ініційованого депутатом обласної ради Зуєнком В.Л. від фракції ВО 

«Свобода» 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

Голосування  

 «За» - 22, «Проти» - 8, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 17. 

 

29. СЛУХАЛИ: 

Вельбівець О.І. -  Про тимчасову контрольну комісію обласної ради з 

питань перевірки та експертизи газової суміші, яка реалізуються жителям 

Черкаської області тимчасову контрольну комісію обласної ради з питань 

перевірки та експертизи газової суміші, яка реалізуються жителям Черкаської 

області 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про тимчасову контрольну комісію 

обласної ради з питань перевірки та експертизи газової суміші, яка 
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реалізуються жителям Черкаської області тимчасову контрольну комісію 

обласної ради з питань перевірки та експертизи газової суміші, яка 

реалізуються жителям Черкаської області» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

30. СЛУХАЛИ: 

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

виконуючої обов’язки Міністра охорони здоров’я України Супрун У.Н. щодо 

можливості виділення або перерозподілу для Черкаської області 

імуносупресивних лікарських препаратів 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до виконуючої обов’язки Міністра охорони здоров’я України 

Супрун У.Н. щодо можливості виділення або перерозподілу для Черкаської 

області імуносупресивних лікарських препаратів» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 

 

31. СЛУХАЛИ: 

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

КМУ, ВРУ, Державного агентства лісових ресурсів України щодо потреби 

законодавчого регулювання процедури проведення аукціонів з продажу 

необробленої деревини  

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до КМУ, ВРУ, Державного агентства лісових ресурсів України 

щодо потреби законодавчого регулювання процедури проведення аукціонів з 

продажу необробленої деревини» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 

 

32. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. -   Про звернення депутата обласної ради Баштана О.В. 

до голови облдержадміністрації, голови обласної ради «Про необхідність 

затвердження обласної програми медикаментозного забезпечення хворих із 

трансплантованими органами на 2017 – 2020 роки» 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про необхідність розроблення та 

затвердження Обласної програми медикаментозного забезпечення хворих із 

трансплантованими органами на 2017 – 2020 роки» приймається, додається. 
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Голосування  

«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 2. 

33. СЛУХАЛИ: 

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

КМУ, Міністерства охорони здоров’я України, Черкаської обласної 

державної адміністрації  щодо створення Смілянського госпітального округу 

    

ВИСТУПИЛИ: Далібожак В.М., Лошков О.Г., Рибченко О.В., Уманець В.П., 

Гайович В.Ю., Тарасенко В.П., Лошков О.Г., Судакевич В.Г.,           

Давиденко О.Г., Грошев В.В., Омаргалієв К.С., Ботнар Ю.А., Булатецький 

М.І.,       Мельник І.М. 

Далібожак В.М., як ініціатор означеного звернення, запропонувала 

внести зміни в проект звернення. Зазначила, що в зверненні пропонується 

створення не 4 госпітальних округів, а 5. Також наголосила на тому, що у 

проекті відсутній поділ на округи, а запропоновано лише створення 5 - го 

Смілянського госпітального округу. Поінформувала, що у Смілянському 

районі не відбувалося обговорення ні серед депутатів, ні з громадою. 

Вельбівець О.І. зазначив, що підготовлено проект звернення, в якому 

враховано пропозиції всіх фракцій. Цим проектом передбачено створення      

5 – ти госпітальних округів із назвою центрів району.  

Вельбівець О.І. запропонував помічнику народного депутата зачитати 

текст звернення народного депутата України Рудика С.Я. 

Помічник  народного депутата  Рудика С.Я. зачитала текст звернення 

народного депутата України     Рудика С.Я. щодо формування госпітальних 

округів в Черкаському регіоні. 

Вельбівець О.І. запропонував першому заступнику голови обласної 

ради Тарасенку В.П. зачитати проект звернення, в якому враховано 

пропозиції всіх фракцій. 

Тарасенко В.П. зачитав проект звернення щодо створення п’ятого 

Смілянського округу. 

Вельбівець О.І. вніс пропозицію проголосувати за основу і в цілому за 

проект рішення, озвучений Тарасенком В.П. 

 

Голосування (за основу і в цілому)  

«За» - 41, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Депутати обласної ради Судакавеч В.Г. та Давиденко О.Г. 

запропонували повернутися до голосування з означеного питання. 

 

Голосування  за повернення до голосування з питання «Про звернення 

депутатів Черкаської обласної ради до КМУ, Міністерства охорони 

здоров’я України, Черкаської обласної державної адміністрації  щодо 

створення Смілянського госпітального округу» 

«За» - 41, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13. 
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ВИСТУПИЛИ: 

Вельбівець О.І. зазначив, що у зв’язку з тим, що депутати Черкаської 

обласної ради не ухвалили рішення на користь Черкащини, рішення 

прийматиме Міністерство охорони здоров’я та Міністерство регіонального 

розвитку. 

Омаргалієв К.С. звернувся до керівника фракції ВО «Свобода» з 

проханням підтримати означений проект рішення. 

Давиденко О.Г. запропонував повернутися до голосування з означеного 

питання. 

Мельник І.М.  зазначив, що реформу галузі охорони здоров’я необхідно 

робити. Потрібно створювати госпітальні округи, потрібно наблизити до 

людей висококваліфіковану медичну допомогу, потрібно зберегти кращих 

медичних працівників в області. Наголосив на тому, що підготувати лікаря 

потрібен не один рік, а спеціалізованих лікарів в області не так і багато. 

Закликав підтримати проект рішення з оптимальною кількістю створення 

госпітальних округів. 

 

Голосування  за повернення до голосування з  питання «Про звернення 

депутатів Черкаської обласної ради до КМУ, Міністерства охорони 

здоров’я України, Черкаської обласної державної адміністрації  щодо 

створення Смілянського госпітального округу» 

(пропозиція депутата обласної ради  Давиденка О.Г.) 

«За» - 42, «Проти» - 1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

34. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про депутатське звернення Коваленко В.М. до голови 

облдержадміністрації Ткаченка Ю.О. щодо недопустимості будівництва 

Канівської ГАЕС та вивчення пропозицій, викладених у письмовому 

колективному зверненні з причин будівництва 

 

ВИСТУПИЛИ: Волкович В.М., Коваленко В.М. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

Голосування   

«За» - 24, «Проти» - 2, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 22. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Коваленко В.М. звернулася з проханням до депутатів обласної ради з 

проханням повернутися до голосування з питання щодо недопустимості 

будівництва Канівської ГАЕС.  
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Голосування за повернення до голосування з питання  «Про 

депутатське звернення Коваленко В.М. до голови облдержадміністрації 

Ткаченка Ю.О. щодо недопустимості будівництва Канівської ГАЕС та 

вивчення пропозицій, викладених у письмовому колективному зверненні з 

причин будівництва» 

«За» -36, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 16. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

35. СЛУХАЛИ:  

Бачинську І.І., яка  зазначила, що у зв’язку з необхідністю 

доопрацювати питання «Про звернення до Національного антикорупційного 

бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України щодо 

забезпечення повного, неупередженого, швидкого, об'єктивного 

розслідування кримінального провадження № 52016000000000368 за 

ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України 

та надання відомостей про хід здійснення досудового розслідування», 

запропонувала питання зняти з розгляду порядку денного сесії. 

 

Голосування за пропозицію  депутата обласної ради Бачинської І.І. 

зняти з розгляду «Про звернення до Національного антикорупційного бюро 

України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України щодо 

забезпечення повного, неупередженого, швидкого, об'єктивного 

розслідування кримінального провадження № 52016000000000368 за 

ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України 

та надання відомостей про хід здійснення досудового розслідування»  

 «За» -49, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

ВИРІШИЛИ: питання зняти з розгляду пленарного засідання 

 

36. СЛУХАЛИ:  

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

Кабінету Міністрів України щодо ситуації, яка склалася у зв’язку  із 

плановим будівництвом Канівської ГАЕС 

 

ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А.  

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо ситуації, яка склалася у 

зв’язку  із плановим будівництвом Канівської ГАЕС» приймається, 

додається. 

Голосування 

«За» -50, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 
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37. СЛУХАЛИ: 

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

РНБО щодо відновлення ядерного статусу та тактичного ракетно-ядерного 

арсеналу України.   

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А. Яріш А.А.   

Ботнар Ю.А. запропонував внести до проекту звернення зміни щодо 

адресатів. Яріш А.А., як ініціатор звернення, відмовився від запропонованих 

змін.      

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

(протокольно) 

Голосування 

«За» -33, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 19. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Коваленко В.М. виступила з пропозицією повернутися до голосування 

з питання № 24 порядку денного «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Президента України Петра Порошенка щодо відзначення 

державними нагородами України повстанських командирів та отаманів 

Холодноярської Республіки». 

 Ботнар Ю.А. поінформував, що повернення до голосування –  

суперечить регламенту. Зазначив, що це питання було ініційоване ВО 

«Свобода», але брати участь у поза регламентному голосуванні вони не 

будуть. 

Вельбівець О.І. зазначив, що поступила пропозиція депутата обласної 

ради Коваленко В.М. і відповідно до регламенту обласної ради  поставив 

пропозицію на голосування.    

 

Голосування про повернення до голосування з питання «Про звернення 

депутатів Черкаської обласної ради до Президента України Петра 

Порошенка щодо відзначення державними нагородами України 

повстанських командирів та отаманів Холодноярської Республіки» 

«За» -24, «Проти» - 1, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 24. 

 

Вельбівець О.І. зазначив, що всі питання порядку денного розглянуто і 

оголосив 12 сесію обласної ради VII скликання закритою. 

 

 

 

Голова                                                                                            О.Вельбівець     


