
 

 

 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VII скликання 

 

________Тринадцята ____ сесія 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

     24.03.2017                                  м. Черкаси                                №  21 

     

     першого пленарного засідання 

     обласної ради 

                         
 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    84 

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -    65 

 

3. Присутніх запрошених осіб     -    67 

    (Списки  додаються) 

 

У роботі сесії взяли участь: заступник керівника відділу організаційної 

роботи з регіонами Управління по звязках з 

місцевими органами влади і органами місцевого 

самоврядування Апарату Верховної Ради 

України – Будник М.А. 

 

 народний депутат України – Каплін С.М. 

 

Головуючий - Вельбівець О.І. 

Секретаріат:  Доманський В.М., Павличук В.М., Бойко В.В.,      

Бачинська І.І., Клімов Є.П., Ковбоша О.Р., Далібожак В.М.,           

Сахно А.П. 



 

 

 
Порядок денний: 
1. Про звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України 

та Верховної Ради України щодо врегулювання суспільно-політичної 

ситуації, яка склалася в Україні 

Доповідають: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО "Свобода" в обласній 

раді 

 

Мушієк 

Михайло Григорович 

- керівник фракції ПП ВО "Батьківщина" в 

обласній раді 

 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції "Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП" в обласній раді 

 

2. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України щодо 

врегулювання суспільно-політичної ситуації, яка склалася навколо питання 

торговельної блокади ОРДЛО  

Доповідає: 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції "Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП" в обласній раді 

 

3. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України П.Порошенка, Голови Верховної Ради України А.Парубія, Прем’єр-

міністра України В.Гройсмана щодо підтримки торговельної блокади  

окупованого Донбасу 

Доповідає: 

Мушієк 

Михайло Григорович 

- керівник фракції ПП ВО "Батьківщина" в 

обласній раді 

 

4. Про Програму економічного і соціального розвитку Черкаської 

області на 2017 рік 

Доповідають: 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

   

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

5. Про Програму підтримки української мови в Черкаській області на 

2017-2020 роки 

Доповідають: 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- начальник управління  освіти і науки обласної 

державної адміністрації 
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 Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

6. Про Програму підготовки та відзначення 100-річчя подій Української 

революції 1917–1921 років на 2017 – 2021 роки 

           Доповідають:   

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та взаємодії з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

7. Про обласну цільову програму "Призовна дільниця" на  2017-2019 

роки 

Доповідають: 

Курбет 

Євген Олександрович 

- військовий комісар Черкаського обласного 

військового комісаріату 

   

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

8. Про затвердження Програми підвищення рівня безпеки дорожнього 

руху на період до 2020 року 

Доповідають: 

Чубань 

Сергій Васильович 

- начальник управління транспорту, 

дорожнього господарства та оборонно-

промислового комплексу обласної державної 

адміністрації 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

        

9. Про обласну програму  медикаментозного забезпечення хворих із  

трансплантованими органами на 2017 – 2020 роки 

Доповідають: 

Найдан 

Олег Володимирович 

 

- заступник начальника управління охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації 

Баштан 

Олег Васильович 

- голова постійної  комісії обласної ради з 

питань охорони здоров’я та соціального 

захисту 
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 10. Про внесення змін до обласної програми підвищення якості 

шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року 

Доповідають: 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- начальник управління  освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

11. Про внесення змін до Обласної програми підтримки вищих 

навчальних закладів Черкаської області на 2015-2019 роки 

Доповідають: 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- начальник управління  освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

12. Про внесення змін до Програми розвитку туризму в Черкаській 

області на 2012 – 2020 роки 

Доповідають: 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального розвитку 

обласної державної адміністрації 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з питань  

освіти, науки, культури, молодіжної політики 

та спорту  

 

13. Про внесення змін до програми розвитку рибного господарства 

водойм Черкаської області на 2014 -2020 роки 

Доповідають: 

Колодка 

Ігор Леонідович 

- начальник управління  агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

14. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-

13/VII "Про Регіональну програму інформатизації Черкаської області на 

2016-2017 роки "Електронна Черкащина" 

Доповідають: 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та взаємодії з 

громадськістю обласної державної 



5 

 адміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

15. Про внесення змін у додаток до Програми розвитку інформаційного 

простору Черкаської області на 2012 – 2017 роки 

Доповідають: 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та взаємодії з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

16. 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 2016-2017 роки 

Доповідають: 

Шевчук 

Микола Петрович 

- заступник начальника управління цивільного 

захисту обласної державної адміністрації 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

17. Про внесення змін до Програми організації рятування людей на 

водних об’єктах Черкаської області на 2014-2018 роки 

Доповідають: 

Шевчук 

Микола Петрович 

- заступник начальника управління цивільного 

захисту обласної державної адміністрації 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 
 

18. Про внесення змін до обласної програми вилучення, утилізації, 

знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання 

пестицидів і агрохімікатів та тари від них на 2016-2018 роки 

Доповідають: 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 
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 Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

19. Про внесення змін до обласної програми охорони навколишнього 

природного середовища на 2016-2020 роки 

Доповідають: 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

20. Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.08.2004 № 17-

8/IV "Про обласну премію імені Порфирія Демуцького в галузі аматорської 

художньої творчості" 

Доповідають: 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та взаємодії з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

21. Звіт про виконання обласного бюджету за 2016 рік 

Доповідають: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

обласної державної адміністрації 

 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

22. Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.12.2016 № 11-

2/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" 

Доповідають: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

 

- директор Департаменту фінансів  

обласної державної адміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 
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 23. Про хід виконання рішення обласної ради від 19.09.2014 №34-5/VI 

"Про обласну програму "Надання медичної допомоги хворим нефрологічного 

профілю" на 2014-2017 роки" 

Доповідають: 

Лобас 

Михайло Віталійович 

- начальник управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 

 

Баштан 

Олег Васильович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

24.  Про зміну меж зоологічного заказника місцевого значення 

"Виграївський" 

Доповідають: 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів обласної державної адміністрації 

 

Горда 

Василь Іванович 

- перший заступник начальника обласного 

управління лісового та мисливського 

господарства 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

25. Про надання у користування мисливських угідь  (ТОВ "Мисливське 

господарство "Козацьке") 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

26. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

 1) Про призначення Теліженка Т.М. на посаду директора державного 

історико-культурного заповідника "Трахтемирів" 

Доповідають: 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та взаємодії з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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2) Про призначення Ніколенко В.М. на посаду генерального директора 

Черкаського обласного комунального підприємства "Фармація" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

            

3) Про призначення Кудрявцевої О.М. на посаду директора 

Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

4) Про призначення Жаботинського В.П. на посаду директора 

обласного комунального підприємства "Готельний комплекс "Дніпро" 

Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

         

 5) Про внесення змін до кодів видів  економічної діяльності суб’єктів 

спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Черкаської 

області 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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 6) Про надання дозволу на передачу в оренду нерухомого майна КП 

"Управління по експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної 

власності" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

7) Про  прийняття майна у комунальну власність 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

  

8) Про передачу майна комунальної власності  

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 9) Про списання майна комунальної власності 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

10) Про внесення змін та доповнень до рішень обласної ради 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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 11) Про встановлення пільгової орендної плати на 2017 рік 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

12) 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  

Доповідають: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО "Свобода" в обласній 

раді 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

27. Про затвердження розподілу препаратів та виробів медичного 

призначення 

Доповідають: 

Найдан 

Олег Володимирович 

 

- заступник начальника управління охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації 

Баштан 

Олег Васильович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

 

28. Про делегування повноважень обласної ради обласній державній 

адміністрації 

Доповідають: 

Тарасенко  

Валентин Петрович 

 

- перший заступник голови обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

 

 

 



11 

 29. Про клопотання про нагородження Почесною Грамотою Верховної 

Ради України Чекаленка В.І. 

  Доповідають: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

30. Про клопотання про нагородження Почесною Грамотою Верховної 

Ради України Грошева В.В. 

Доповідають: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

31. Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради 

Доповідає: 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату  обласної ради 

32. 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 
 
 

33. Інформації щодо планів і стану ремонту та відновлення доріг в 

межах Черкаської області у 2016 та 2017 роках 

Доповідають: 

Демиденко 

Владислав Ігоревич 

- в.о. начальника Служби автомобільних доріг 

в Черкаській області 

Северин 

Олександр Федорович 

- директор ДП "Черкаський облавтодор"    

 
 

          34. Про звернення Черкаської обласної ради до Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, щодо повернення пільгових тарифів на вуличне освітлення в 

населених пунктах  

         Доповідає: 

Рибченко  

Олександр Володимирович 

- керівник фракції Партії ветеранів 

Афганістану в обласній раді 
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              35. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

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

Верховної Ради України А.Парубія  щодо недопущення скасування 

мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення 

Доповідає: 

Мушієк 

Михайло Григорович 

- керівник фракції ПП ВО "Батьківщина" в 

обласній раді 

 

36. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України, ПАТ "Укрзалізниця", Одеської філії ПАТ "Укрзалізниця" 

та Шевченківської дирекції залізничних перевезень стосовно  будівництва 

підземного переходу на залізничній станції "Геологічна" м.Кам’янка 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО "Свобода" в обласній 

раді 

37. 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 

 

38. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністерства 

закордонних справ України щодо перепоховання видатного українського 

діяча, професора Ф.П. Швеця 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО "Свобода" в обласній 

раді 

 

39. 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 

 

40. Про звернення депутатів Черкаської  обласної ради до Міністра 

освіти і науки України Гриневич Л.М. 

Доповідає: 

Коваленко 

Валентина Михайлівна 

- депутат обласної ради 
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 41. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо потреби створення Шевченківського госпітального 

округу  

         Доповідає: 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції "Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП" в обласній раді 

 

      42. Про звернення депутатів обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про вжиття заходів 

щодо законодавчого урегулювання питань діяльності професійно-технічних 

навчальних закладів та їх утримання 

Доповідає: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

облдержадміністрації 

 

43. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до міського 

голови Львова А.Садового, голів райдержадміністрацій, міських, селищних, 

сільських голів Черкаської області щодо вирішення проблеми незаконного 

вивезення львівських твердих побутових відходів на територію Черкаської 

області 

          Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО "Свобода" в обласній 

раді 

 

44. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови 

Львівської обласної державної адміністрації Синютка О.М., міського голови           

м. Львів Садового А.І. та депутатів Львівської міської ради про недопущення 

вивезення сміття на територію Черкаської області 

         Доповідає: 

Баштан 

Олег Васильович 

- депутат обласної ради 

 

45. Про звернення до Кіровоградської обласної ради щодо необхідності 

проведення робіт з розчистки русла річки Тясмин  

          Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО "Свобода" в обласній 

раді 

 

46. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Прем'єр-

міністра України та Голови Національної ради України з питань телебачення 

і радіомовлення щодо анулювання ліцензії на мовлення ПрАТ "Телеканал 

"Інтер" 

          Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО "Свобода" в обласній 

раді 
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 47. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Начальника 

Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області         

Велько Т.М. щодо здійснення комплексної перевірки якості утримання і 

ремонту автомобільних доріг області, та цільового і ефективного 

використання коштів при проведенні їхнього ремонту у 2015-2016 роках 

         Доповідає: 

Баштан 

Олег Васильович 

- депутат обласної ради 

 

48. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови 

Верховної ради України Парубія А.В. щодо необхідності прийняття Закону 

України про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" 

щодо розширення сфери застосування спеціальних перевірок" реєстр.№5409 

від 16.112016" 

         Доповідає: 

Баштан 

Олег Васильович 

- депутат обласної ради 

 

49. Про звернення  депутатів Черкаської обласної ради до Голови 

Верховної Ради України, Президента України, Прем'єр-міністра України 

щодо встановлення 23 травня національного свята – Дня Героїв та належного 

соціального захисту учасників РУВ (так званої "АТО") 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО "Свобода" в обласній 

раді 

 

50. Про депутатський запит депутата Черкаської обласної ради       

Полозова В.О. до начальника ДПІ у м. Черкаси Царюка А.О. 

          Доповідає: 

Полозов 

Віктор Олександрович 

- депутат обласної ради 

 

51. Про депутатський запит депутата Черкаської обласної ради       

Полозова В.О. до Головного територіального управління юстиції в 

Черкаській області 

          Доповідає: 

Полозов 

Віктор Олександрович 

- депутат обласної ради 

 

52. Звіт директора державного історико-культурного заповідника  

"Трахтемирів" Довгого М.М. та заступника начальника управління культури 

та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації Сухового М.О.  

          Доповідає: 

Довгий 

Микола Михайлович 

- директор державного історико-культурного 

заповідника  «Трахтемирів» 
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 Суховий 

Микола Олександрович 

- заступник начальника  управління – 

начальник  відділу охорони культурної 

спадщини, музейної справи, національностей 

та з питань релігій управління культури та 

взаємозв’язків з громадськістю обласної 

державної адміністрації  

 

53. Про звіт головного лікаря комунального закладу "Черкаський 

обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради" 

Лепського В.В. 

Доповідає: 

Мушієк 

Михайло Григорович 

- керівник фракції ПП ВО "Батьківщина" в 

обласній раді 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 51  депутат. 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 59  депутатів. 

Вельбівець О.І. поінформував, що за зверненням депутатів Черкаської 

обласної ради щодо презентації застосування інноваційних технологій в 

галузі освіти, зокрема обладнання кабінетів роботехнікою, у фойє Будинку 

рад організована презентація.  

Також зазначив, що напередодні Великодніх свят всі депутати обласної 

ради на знак подяки за підтримку отримали маленькі подаруночки. Це роботи  

дітей з вадами слуху — вихованців КЗ «Черкаський обласний навчально-

реабалітаційний центр «Країна добра» Черкаської обласної ради». 

Запропонував розпочати пленарне засідання із спільного виконання 

Державного Гімну України з вихованцями даного Центру. 

Вельбівець О.І. поінформував, що у роботі сесії бере участь Будник 

Максим Анатолійович - заступник керівника відділу організаційної роботи з 

регіонами влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної 

Ради України. 

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) 

 

Вручення Державних нагород головою обласної державної 

адміністрації  Ткаченком Ю.О. та головою обласної ради Вельбівцем О.І. 

Проценку А.П., Карзюкову О.І., Шевченку В.В., Томіленку А.Г.,      

Томіленку В.Г., Шевченко О.Т., Мітьоглі С.В., Федоровій С.Є.,          

Нужному А.А. 

Депутат обласної ради  Рябошлик О.В.  вручив Подяку Лупашку О.В. 

Вельбівець О.І.  поінформував, що до обласної ради надійшло 

повідомлення від депутатів Рибченка О.В., Жмуда Ю.М., Захарцева П.П., 
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 Сахна А.П., Бурсака О.В. про те, що 17 березня 2017 року ними було 

прийнято рішення про вихід із фракції Партії ветеранів Афганістану в 

обласній раді, а також з проханням оголосити фракцію розпущеною. 

Відповідно до ст. 27 Регламенту Черкаської обласної ради в такому випадку 

фракція після 15 днів оголошується розпущеною. 

Мушієк М.Г. вніс пропозицію внести зміну до складу секретаріату, а 

саме вивести із секретаріату депутата обласної ради Чена В.Є. та ввести 

депутата обласної ради Бойка В.В.  

 

Голосування за секретаріат: 

«За»- 60, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 3  

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 58  депутатів. 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 63  депутати. 

 

I. Оголошення заяв, звернень, повідомлень 
ВИСТУПИЛИ:  

 Омаргалієв К.С. поінформував про те, що на засіданні президії вносили 

пропозицію керівникам фракцій зібратися та обговорити перше питання 

пленарного засідання «Про звернення до Президента України, Кабінету 

Міністрів України та Верховної Ради України щодо врегулювання суспільно-

політичної ситуації, яка склалася в Україні», проте питання не було 

вирішено. Зачитав проект рішення «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Президента України Петра Олексійовича Порошенка, 

Прем’єр-міністра України Володимира Борисовича Гройсмана, Голови 

Верховної Ради України Андрія Володимировича Парубія, Лідерів 

парламентських політичних сил щодо протидії гібридним загрозам 

національній безпеці України у зв’язку з агресією Російської Федерації» та 

запропонував включити його до порядку денного. 

 

Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання  

питання «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України Петра Олексійовича Порошенка, Прем’єр-міністра України 

Володимира Борисовича Гройсмана, Голови Верховної Ради України Андрія 

Володимировича Парубія, Лідерів парламентських політичних сил щодо 

протидії гібридним загрозам національній безпеці України у зв’язку з 

агресією Російської Федерації»  

(пропозиція депутатської фракції партії БПП «Солідарність»)  

«За»- 40, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 25.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Яріш А.А. зачитав  тексти звернень та запропонував включити питання до 

порядку денного сесії, а саме: 
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  1) «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо прийняття в другому читанні законопроекту про 

збільшення частки української мови в телеефірі»; 

 2)«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо підтримки проекту Закону України від 25.01.2017 № 5711 

щодо врегулювання адміністративної відповідальності за порушення 

трудового законодавства»; 

 3)«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо внесення змін до Закону України № 1774-VIII щодо 

недопущення прийняття постанови Кабінету Міністрів України про передачу 

органам місцевого самоврядування повноважень у сфері перевірок трудових 

відносин»; 

 4)«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо підтримки законопроекту № 3610 шодо скасування 

пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту»;  

 5)«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо високих тарифів на підключення до енергомережі». 

 Мушієк М.Г.   звернувся до прокурора Черкаської області        

Овчаренка С.А. з депутатським зверненням щодо  діяльності КЗ “Черкаський 

центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради”. 

Запропонував вжити відповідних заходів прокурорського реагування, а саме: 

порушити кримінальну справу проти посадових осіб, які перешкоджали 

діяльності  депутату місцевих рад,  за результатами розгляду попросив 

повідомити його письмово, у встановлений законом термін. Передав 

депутатське звернення голові обласної ради та представникам прокуратури. 

 Виступив з вимогою заслухати звіт головного лікаря Лепського В.Л. на 

наступному пленарному засіданні. 

 Баштан О.В.  висловив позицію Радикальної партії щодо  застосування  

«силового сценарію» розгону блокади торгівлі з окупованими територіями та 

застосування сили з боку правоохоронних органів. Зачитав звернення «Про 

встановлення пільгової орендної плати на 2017 рік Черкаській обласній 

організації ВО інвалідів «Союз організації інвалідів України»  та 

запропонував включити його в порядок денний пленарного засідання. 

 Ботнар Ю.А. поінформував, що 16.03.2017 в м. Київ політичні сили ВО 

“Свобода”, Національний корпус, Правий сектор та інші підписали 

Національний маніфест. Зазначив, що це стратегічний план розбудови 

української держави. 

 Звернувся до голови обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О. з 

проханням провести роз’яснювальну роботу з головою Маньківської 

районної адміністрації щодо неетичного ставлення до депутатів районної 

ради від ВО “Свобода”, а також накласти на нього дисциплінарне стягнення 

після службового розслідування. 

Зуєнко В.Л. повідомив, що 4 квітня відбудеться День пам’яті загибелі 

Героя України  В. Сергієнка  та презентація його збірки віршів. Звернувся до 

голови обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О. з проханням щодо 

організації та фінансового забезпечення даного заходу.  
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  Сегеда А.В. запропонував включити до порядку денного питання 

«Звернення депутатів Черкаської обласної ради до Державного агентства 

рибного господарства України шодо потреби виділення коштів на виконання 

заходів з підвищення рибопродуктивності Кременчуцького водосховища».  

Костюченко В.О. зачитав депутатське звернення до голови обласної 

державної адміністрації Ткаченка Ю.О. щодо заборгованості із заробітної 

плати  в Смілянському РЕМ ПАТ «Черкасиобленерго». 

Далібожак І.С. зачитав депутатські звернення до голови обласної 

державної адміністрації Ткаченка Ю.О.: 

- щодо реорганізації Шевченківського будівельно-монтажного 

управління ПАТ «Укрзалізниця» та втрати робочих місць; 

- щодо прийняття рішення про перепрофілювання, передачу або 

ліквідацію державного лікувального закладу «СМСЧ – 14» в  м. Сміла та  

заборгованості по заробітній платі у  цьому закладі. 

Коваленко В.М. запропонувала включити в порядок денний пленарного 

засідання «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Віце-

Прем’єр-Міністра України Кириленка В.А., голови Черкаської 

облдержадміністрації Ткаченка Ю.О., голови Черкаської обласної ради 

Вельбівця О.І. щодо виділення коштів на облаштування об’єктів 

інфраструктури села Мельники Чигиринського району». Також звернулася із 

проханням до голови обласної ради Вельбівця О.І. надати час для виступу 

представнику громади Чигиринського району Шмиголю М.К. та 

громадянину Трояну А.В.  

Гайович В.Ю.  зачитав звернення та запропонував включити їх до 

порядку денного сесії: 

1) «Про звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України щодо 

виділення субвенції з державного бюджету для придбання лікарських засобів 

(орфанним) хворим»; 

2)  «Про звернення до голів районних рад, сільських, селищних, міських 

голів та депутатів всіх рівнів щодо виділення субвенції обласному бюджету 

для закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги». 

Вельбівець О.І. повідомив, що надійшли заяви від депутата 

Смілянської міської ради Абажея  П.І. та громадянки Кудіної К.М. з 

проханням надати їм час для виступу.  

 

Голосування за надання часу для виступу депутату 

Смілянської міської ради Абажею П.І. 

«За»- 55, «Проти»- 0, «Утрималося»- 1, «Не голосувало»- 12. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Абажей П.І. поінформував про обставини, які склалися у Смілянській 

міській раді у зв’язку із діяльністю в.о. Смілянського міського голови 

Федоренка В.А. і звернувся до голови обласної державної адміністрації з 

проханням допомогти вирішити проблему. 

 

Голосування за надання часу для виступу 
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 громадянці Кудіній К.М. 

«За»- 45, «Проти»- 0, «Утрималося»- 3, «Не голосувало»- 20. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Кудіна К.М. звернулася до депутатів із проханням надати матеріальну 

допомогу на оперування доньки у Німеччині.  

 

Голосування за надання часу для виступу 

представнику громади Чигиринського району Шмиголю М.К. 

(пропозиція депутата обласної ради Коваленко В.М.) 

«За»- 35, «Проти»- 2, «Утрималося»- 2, «Не голосувало»- 29. 

 

Голосування за надання часу для виступу громадянину Трояну А.В. 

(пропозиція депутата обласної ради Коваленко В.М.) 

«За»- 45, «Проти»- 1, «Утрималося»- 1, «Не голосувало»- 21. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Троян А.В. виступив з вимогою припинити наклеп щодо нього, який 

розповсюджується з боку представників державної та місцевої влади в 

Черкаській області, звернувся до голови обласної державної адміністрації 

Ткаченка Ю.О. виконати вимоги статті 34, 27, 3 Конституції України. 

Ткаченко Ю.О. зазначив, що це питання вивчалося спеціально 

створеною комісією обласної державної адміністрації. 

 

II. Порядок денний пленарного засідання 

 

Голосування за порядок денний (за основу) 

«За» -60 , «Проти» - 0 , «Утрималося» -0, «Не голосувало» -8. 

 

Вельбівець О.І. повідомив, що надійшов депутатський запит депутата 

Черкаської обласної ради Воронова С.П. до начальника Головного 

управління національної поліції у Черкаській області Лютого В.В., прокурора 

Черкаської області Овчаренка С.А., директора Департаменту соціального 

захисту населення Черкаської облдержадміністрації Чикала Р.О. і буде 

включений до порядку денного пленарного засідання.  

 

Голосування за включення до порядку денного пленарного 

засідання питання «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Президента України Петра Олексійовича Порошенка, 

Прем’єр-міністра України В. Б. Гройсмана, Голови Верховної Ради України 

А.В. Парубія, Лідерів парламентських політичних сил щодо протидії 

гібридним загрозам національній безпеці України у зв’язку з агресією 

Російської Федерації» (пропозиція депутатської фракції партії БПП 

«Солідарність») 

 

«За» -43 , «Проти» - 0 , «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 22. 
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Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання питання 

«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо прийняття в другому читанні законопроекту про 

збільшення частки української мови в телеефірі» ( пропозиція депутата 

обласної ради Яріша А.А.) 

 

«За» -62 , «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6. 

 

Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання питання 

«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо підтримки проекту Закону України від 25.01.2017 № 

5711 щодо врегулювання адміністративної відповідальності за порушення 

трудового законодавства» (пропозиція депутата обласної ради Яріша А.А.) 

 

«За» -55 , «Проти» - 0 , «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 10. 

 

Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання питання 

«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету Міністрів 

України щодо внесення змін до Закону України № 1774-VIII 

щодо недопущення прийняття постанови Кабінету Міністрів України про 

передачу органам місцевого самоврядування повноважень у сфері перевірок 

трудових відносин» ( пропозиція депутата обласної ради Яріша А.А.) 

«За» -50 , «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 17. 

Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання питання 

«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо підтримки законопроекту № 3610 щодо скасування 

пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту»  

( пропозиція депутата обласної ради Яріша А.А.) 

 

«За» -52 , «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 16. 

 

Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання питання 

«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету Міністрів 

України щодо високих тарифів на підключення до енергомережі»  

(пропозиція депутата обласної ради Яріша А.А.) 

 

«За» -53 , «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 14. 

 

Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання питання 

«Про встановлення пільгової орендної плати на 2017 рік Черкаській обласній 

організації ВО інвалідів «Союз організації інвалідів 

України» (пропозиція депутата обласної ради Баштана О.В.) 

 

«За» -60 , «Проти» - 1 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 6. 
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 Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання питання 

«Звернення депутатів Черкаської обласної ради до Державного агентства 

рибного господарства України щодо потреби виділення 

коштів на виконання заходів з підвищення рибопродуктивності 

Кременчуцького водосховища» (пропозиція 

депутата обласної ради Сегеди А.В.) 

 

«За» -59 , «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

 

Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання питання 

«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Віце-Прем’єр-

Міністра України Кириленка В.А., голови Черкаської 

облдержадміністрації Ткаченка Ю.О., голови Черкаської обласної ради 

Вельбівця О.І. щодо виділення коштів на облаштування об’єктів 

інфраструктури села Мельники Чигиринського району» (пропозиція 

депутата обласної ради Коваленко В.М.) 

 

«За» -52 , «Проти» - 2, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 13. 

 

Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання питання 

«Про звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України щодо 

виділення субвенції з державного бюджету для придбання лікарських засобів 

(орфанним) хворим» (пропозиція депутата обласної ради Гайовича В.Ю.) 

«За» -53 , «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 14. 

Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання питання 

«Про звернення до голів районних рад, сільських, селищних, міських голів та 

депутатів всіх рівнів щодо виділення субвенції обласному 

бюджету для закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги»  

(пропозиція депутата обласної ради Гайовича В.Ю.) 

 

«За» -53 , «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 14. 

 

Кравцова Н.О. поінформувала, що на засіданні постійної комісії з 

питань комунальної власності, підприємництва та регуляторної політики 

депутат обласної ради Лашкул В.Г. вніс пропозицію питання «Про оренду 

майна обласного комунального підприємства «Готельний комплекс «Дніпро» 

Черкаської обласної ради» зняти з розгляду порядку денного президії та 

пленарного засідання. Звернула увагу на те, що Лашкул В.Г. не є ініціатором 

розгляду означеного питання, тому запропонувала включити його в порядок 

денний пленарного засідання.  

 

Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання питання 

«Про оренду майна обласного комунального підприємства «Готельний 

комплекс «Дніпро» Черкаської обласної ради» 

 (пропозиція депутата обласної ради Кравцової Н.О.) 

«За» -26 , «Проти» - 1, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 38. 
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 Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання питання 

«Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо впровадження 

державної програми закупівлі спеціалізованих автомобілів 

швидкої медичної допомоги та медицини катастроф»  

(пропозиція депутата обласної ради Гайовича В.Ю.) 

«За» -38 , «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 30. 

 

 Коваленко В.М. нагадала, що на одній із попередніх сесій громада з 

Чигиринського району зверталися з проханням включити питання в порядок 

денний щодо забудови птахофабрики на Чигиринщині, запропонувала 

розглянути питання на наступній сесії. 

Вельбівець О.І. поінформував, що мав зустріч з ініціативною групою          

з означеного питання, запропонував їм підготувати проект звернення та 

включити в порядок денний за пропозицією одного із депутатів обласної 

ради.  

Лошков О.Г. поінформував, що до постійної комісії з питань 

регламенту обласної ради звернулася фракція Ветеранів Афганістану (до 

розпуску) з проханням розглянути питання формування постійних комісій. 

Запропонували створити  постійну комісію з питань охорони здоров’я і 

постійну комісію з питань соціального захисту замість постійної комісії з 

питань охорони здоров’я і соціального захисту населення. Запропонував 

включити зазначене питання до порядку денного сесії. 

 

Голосування за включення до порядку денного пленарного  

засідання питання «Про постійні комісії обласної ради» 

(пропозиція депутата обласної ради Лошкова О.Г.) 

«За» -50 , «Проти» - 4, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 13. 

 

Коверський А.М. запропонував повернутися до голосування за 

пропозицію депутата обласної ради Кравцової Н.О. щодо включення до 

порядку денного пленарного засідання питання ««Про оренду майна 

обласного комунального підприємства «Готельний комплекс «Дніпро» 

Черкаської обласної ради». 

 

Голосування за повернення до голосування за пропозицію депутата 

обласної ради Кравцової Н.О. щодо включення до порядку денного пленарного 

засідання питання ««Про оренду майна обласного 

комунального підприємства «Готельний комплекс «Дніпро» Черкаської 

обласної ради» (пропозиція депутата обласної ради Коверського А.М.) 

«За» -35 , «Проти» - 1, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 27. 

 

Голосування за порядок денний (із змінами і доповненнями, в цілому) 

«За» -65 , «Проти» - 0 , «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 3. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 54  депутати. 
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Вельбівець О.І. поінформував, що у роботі пленарного засідання бере 

участь народний депутат України Каплін С.М., який звернувся з 

проханнямнадати йому час для виступу. 

 Каплін С.М. акцентував увагу  на недопущенні зняття мораторію на 

продаж землі сільськогосподарського призначення та окремих питаннях 

суспільно-політичної ситуації, яка склалася в Україні. 

Лупашко О.В. зазначив, що Черкащина вже вдруге підтримує таке 

звернення щодо недопущення зняття мораторію на продаж землі 

сільськогосподарського призначення. Звернув увагу на те, що його, як голову 

постійної комісії з питань агропромислового розвитку та земельних відносин, 

цікавить, чому в області із ПАТ «Азот» сільгоспвиробники не отримали 

мінеральних добрив, коли десятки, сотні тисяч гривень були перераховані та 

як повернути тепер ці кошти. 

Каплін С.М. зауважив, що він готовий до співпраці у вирішенні 

озвученого питання щодо ПАТ «Азот». 

Вельбівець О.І. передав народному депутатові України прийняті 

звернення щодо означеного питання депутатами обласної ради для розгляду 

їх у Верховній Раді України. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 64  депутати. 

 

1.СЛУХАЛИ:  

Ботнара Ю.А. - Про звернення до Президента України, Кабінету 

Міністрів України та Верховної Ради України щодо врегулювання суспільно-

політичної ситуації, яка склалася в Україні 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Рябошлик О.В., Ющенко О., Кухарчук Д., 

Воронов С.П., Мушієк М.Г., Лупашко О.В. 

 Ботнар Ю.А. зачитав звернення «Про звернення до Президента 

України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо 

врегулювання суспільно-політичної ситуації, яка склалася в Україні», 

ініційоване керівниками трьох фракцій Ботнарем Ю.А., Мушієком М.Г., 

Сегедою А.В. 

Голосування 

«За» -18 , «Проти» - 1, «Утрималося» - 11, «Не голосувало» - 34. 

 

 Лупашко О.В. звернувся до представників громади із запитанням чому 

вони блокують трибуну. Звернувся з проханням розблокувати трибуну. 

 

(шум в залі) 

 

Вельбівець О.І. поінформував, що поступила пропозиція від депутата 

обласної ради Ботнара Ю.А. повернутися до голосування з означеного 

питання. 
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Голосування за повернення до голосування з питання «Про звернення до 

Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради 

України щодо врегулювання суспільно-політичної ситуації, яка склалася в 

Україні» (пропозиція депутата обласної ради Ботнара Ю.А.) 

«За» -22 , «Проти» - 0, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 38. 

 

Представник громади поінформував, що вони підтримують рішення 

«по блокаді і по банкам», запропонував внести зміни до звернення, а саме:  

націоналізувати банки, повернути контрольні пункти на блок постах під 

Збройні сили України. Правки потрібні для того, щоб не постраждали наші 

громадяни, які стали заручниками системи.   

Омаргалієв К.С. поінформував, що на засіданні президії обласної ради 

він запропонував напрацювати єдине звернення з означеного питання, але 

йому було відмовлено. Тому повторно запропонував зібратися керівникам 

фракцій і напрацювати єдине звернення на наступну сесії, а зараз 

продовжити розгляд питань порядку денного. 

Воронов С.П. запропонував зробити перерву на 10 хвилин і 

напрацювати звернення. 

Вельбівець О.І. зазначив Кухарчуку Д., що ультимативна форма тиску 

на депутатів обласної ради результату не дасть. 

Ботнар Ю.А. поінформував, що ВО «Свобода» готова до напрацювання 

спільного проекту рішення з означеного питання. 

Вельбівець О.І. оголосив перерву. 

 

Перерва. 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 65  депутатів. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Ботнар Ю.А., Омаргалієв К.С. 

Вельбівець О.І. запросив Ботнара Ю.А. до трибуни оголосити рішення 

керівників фракцій. 

Ботнар Ю.А. поінформував, що за годину спільний, компромісний 

проект звернення не вдалося напрацювати. Враховуючи важливість 

ухвалення депутатських рішень обласної ради, запропонував змінити 

черговість питань порядку денного, а саме: питання  № 1, № 2, № 3 

розглянути в порядку денному сесії за номерами 23, 24, 25, 26 відповідно на 

наступному пленарному засіданні. 

Омаргалієв К.С. запропонував питання № 55 розглянути 26. 

 

Голосування за зміну черговості розгляду питань порядку денного, 

а саме: питання № 1, № 2, № 3, № 55 розглянути в 

порядку денному сесії за номерами 23, 24, 25, 26 відповідно на 

наступному пленарному засіданні 

 «За» -58 , «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 
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 ВИРІШИЛИ: розгляд питань № 1, № 2, № 3, № 55 порядку денного 

пленарного засідання перенести на наступне пленарне засідання та 

розглянути їх під номерами № 23, № 24, № 25, № 26. 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Карманніка Р.В. - Про Програму економічного і соціального розвитку 

Черкаської області на 2017 рік. 

 

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

Лошков О.Г. зазначив, що постійна комісія з питань регламенту не 

підтримала означену програму, так як там є посилання на програму «Будуємо 

нову Черкащину». 

Карманнік Р.В. зазначив, що найближчої сесії ця програма буде знята з 

контролю. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про Програму економічного і 

соціального розвитку Черкаської області на 2017 рік» приймається, 

додається. 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 56, «Проти» -0, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 5. 

5. СЛУХАЛИ:  

 Вельбівця О.І.  - Про Програму підтримки української мови в 

Черкаській області на 2017-2020 роки. 

 

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

Лошков О.Г. запропонував внести зміни: 

пункт 1.2  виключити; 

пункт 1.9 викласти в такій редакції: «використання української мови в 

навчальних закладах усіх рівнів»; 

пункт 4.1 викласти в такій редакції «неухильне використання 

української мови при проведенні конкурсів щодо вступу на державну 

службу»; 

у пункті 4.3 після слів «посадовими особами місцевого 

самоврядування» також доповнити словами «підприємств комунальної 

власності». 

 Данилевський В.В. погодився із змінами, запропонованими депутатом 

обласної ради, крім змін у п. 4.3. 

Вельбівець О.І. зазначив, що це передбачено Регламентом обласної 

ради, тому запропонував зняти останню правку. 

Лошков О.Г. погодився із пропозицією голови обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про Програму підтримки української 

мови в Черкаській області на 2017-2020 роки» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу) 

«За» - 62, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 
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 Голосування (за внесення змін, запропонованих 

 депутатом обласної ради Лошковим О.Г.) 

«За» - 59, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

Голосування (в цілому зі змінами) 

«За» - 60, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

 

6. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про Програму підготовки та відзначення 100-річчя 

подій Української революції 1917–1921 років на 2017 – 2021 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Коваль В.В., Ботнар Ю.А., Гайович В.Ю.,  

Зуєнко В.Л., Судакевич В.Г. 

Лошков О.Г. запропонував включити в заходи до Програми 

встановлення пам’ятного знаку для відзначення бою «чорних запорожців»    

П. Дяченка за станцію Бобринську і м. Смілу взимку 1920 р. під час походу 

армії УНР. 

Ботнар Ю.А. запропонував провести моніторинг музеїв щодо наявності 

виставок і експозицій, які суперечать революції 1919 – 1920 років. Зазначив, 

що є випадки в музеях, де героїзуються ті, хто протистояв українській 

революції. Також запропонував створити комісію із істориків та краєзнавців, 

які будуть працювати над експозиціями.  

 Зуєнко В.Л. запропонував доповнити пункт 36 Заходів до Програми 

підготовки та відзначення 100-річчя подій Української революції              

1917- 1921 років словами "встановлення пам’ятного знаку воїнам УНР в селі 

Сухини Корсунь- Шевченківського району ". 

 

Голосування (за основу) 

«За» - 56, «Проти» -0, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 5. 

 

Голосування (за пропозицію депутата обласної ради Лошкова О.Г.) 

«За» - 55, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Ботнара Ю.А. щодо 

проведення моніторингу музеїв щодо наявності виставок і експозицій, які 

суперечать революції 1919 – 1920 років  

«За» - 38, «Проти» -0, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 24. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Ботнара Ю.А. щодо 

створення комісії за участі істориків і краєзнавців для подальшого розвитку 

Програми підготовки та відзначення 100-річчя подій Української революції 

1917-1921 років на 2017 - 2021 роки 

«За» - 33, «Проти» - 1, «Утрималося» - 8, «Не голосувало» - 26. 

 

За пропозицію депутата обласної ради Зуєнка В.Л. щодо доповнення пункта 

36 Заходи до Програми підготовки та відзначення 100-річчя подій 
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 Української революції 1917- 1921 років словами "встановлення пам’ятного 

знаку воїнам УНР в селі Сухини Корсунь- Шевченківського району " 

«За» - 41, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 24. 

 

Голосування (в цілому, із змінами і доповненнями) 

«За» - 62, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про Програму підготовки та 

відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років на      

2017 – 2021 роки» приймається, додається. 

 

7. СЛУХАЛИ:  

             Захаренка О.А. - Про обласну цільову програму "Призовна дільниця" 

на  2017-2019 роки. 

 

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

 Лошков О.Г. звернув увагу на пункт 6 додатку 3 "Заходи Обласної 

цільової програми "Призовна дільниця" на 2017-2019 роки". Зазначив, що 

молодь не читає газети, запропонував замість передплати газет «Народна 

армія», «Слава і честь», «Січ» створити сайт та видавати брошури, буклети з 

посиланням на адресу сайту. 

 Захаренко О.А.  зазначив, що саме в газеті «Народна армія» є 

інформація, яка цікавить молодь призовного віку та щодо військово-

патріотичного виховання, а також остання інформація про стан та життя 

Збройних сил України. Поінформував, що на сайтах районних державних 

адміністрацій є сторінки, на яких інформують про стан  військової служби. 

  

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про обласну цільову програму 

"Призовна дільниця" на  2017-2019 роки» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу) 

«За» - 61, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 8. 

 

Голосування (за пропозицію депутата обласної ради Лошкова О.Г.) 

«За» - 38, «Проти» -0, «Утрималося» - 8, «Не голосувало» - 24. 

 

Голосування (в цілому) 

«За» - 61, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 8. 

 

8. СЛУХАЛИ:  

             Вельбівця О.І. - Про затвердження Програми підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху на період до 2020 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Чубань С.В. 
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 ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про затвердження Програми 

підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2020 року» 

приймається, додається. 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 62, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

9. СЛУХАЛИ:  

             Вельбівця О.І. - Про обласну програму  медикаментозного 

забезпечення хворих із трансплантованими органами на 2017 – 2020 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Найдан О.В., Ботнар Ю.А.  

  

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про обласну програму  

медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими органами на 

2017 – 2020 роки» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 59, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12. 

 

10. СЛУХАЛИ:  

Данилевського В.В. - Про внесення змін до обласної програми 

підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 

2021 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г.   

  

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної 

програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на 

період до 2021 року» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

11. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про внесення змін до Обласної програми підтримки 

вищих навчальних закладів Черкаської області на 2015-2019 роки. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до Обласної 

програми підтримки вищих навчальних закладів Черкаської області на 2015-

2019 роки» приймається, додається. 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 65, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6. 
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 12. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про внесення змін до Програми розвитку туризму в 

Черкаській області на 2012 – 2020 роки. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми 

розвитку туризму в Черкаській області на 2012 – 2020 роки» приймається, 

додається. 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 58, «Проти» -0, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 6. 

 

13. СЛУХАЛИ:  

Колодку І.Л. – Про внесення змін до програми розвитку рибного 

господарства водойм Черкаської області на 2014 -2020 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Ткаченко Ю.А., Воронов С.П. 

 Ботнар Ю.А. зазначив, що на засіданні постійної комісії було надано 

доручення директору департаменту агропромислового розвитку Колодці І.Л.  

підготувати детальну інформацію про рибодобувні організації, які працюють 

на акваторії Кременчуцького водосховища, а також включити до Програми  

пункт про залучення депутатського корпусу до контролю за зарибленням 

водойм Кременчуцького водосховища. Звернувся до Колодки І.Л. із 

запитанням чи виконано це. 

 Колодка І.Л. надав коротку інформацію щодо рибодобувних 

організацій. 

 Ботнар Ю.А. звернув увагу на те, що пукт щодо залучення 

депутатського корпусу  до контролю за зарибленням водойм Кременчуцького 

водосховища не включено до Програми, запропонував поставити цю 

пропозицію на голосування. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до програми 

розвитку рибного господарства водойм Черкаської області на 2014 -2020 

роки» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу) 

«За» - 60, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Ботнара Ю.А. 

(включити до Програми  пункт щодо залучення депутатського корпусу  до 

контролю за зарибленням водойм Кременчуцького водосховища) 

«За» - 43, «Проти» -0, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 22. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 47, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 24. 
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 14. СЛУХАЛИ:  

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

19.02.2016 № 3-13/VII "Про Регіональну програму інформатизації Черкаської 

області на 2016-2017 роки "Електронна Черкащина". 

 

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

ради від 19.02.2016 № 3-13/VII "Про Регіональну програму інформатизації 

Черкаської області на 2016-2017 роки "Електронна Черкащина"» 

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 53, «Проти» -0, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 12. 

 

15. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про внесення змін у додаток до Програми розвитку 

інформаційного простору Черкаської області на 2012 – 2017 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін у додаток до 

Програми розвитку інформаційного простору Черкаської області на 2012 – 

2017 роки» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 55, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 15. 

 

16. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - 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 2016-

2017 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Шевчук М.П.  

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «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 2016-

2017 роки» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 57, «Проти» -0, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 7. 
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 17. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про внесення змін до Програми організації рятування 

людей на водних об’єктах Черкаської області на 2014-2018 роки 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми 

організації рятування людей на водних об’єктах Черкаської області на 2014-

2018 роки» приймається, додається. 

  

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 54, «Проти» -0, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 12. 

 

18. СЛУХАЛИ:  

Звягінцеву О.М. - Про внесення змін до обласної програми вилучення, 

утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до 

використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них на 2016-2018 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Скіченко А.П., Лошков О.Г., Ботнар Ю.А., Коваленко В.М.  

Лошков О.Г. запропонував  у додатку 1 до Програми передбачити 

видатки із державного бюджету на заходи щодо знешкодження пестицидів, 

що зберігаються в смт Єрки Катеринопільського району. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної 

програми вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або 

заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них на 

2016-2018 роки» приймається, додається. 

Голосування (за основу) 

«За» - 59, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 10. 

 

Голосування за пропозицію депутата Лошкова О.Г.  

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

 

Голосування (в цілому, із змінами і доповненнями) 

«За» - 61, «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 10. 

19. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про внесення змін до обласної програми охорони 

навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної 

програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 

роки» приймається, додається. 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 63, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

20. СЛУХАЛИ:  

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

17.08.2004 № 17-8/IV "Про обласну премію імені Порфирія Демуцького в 

галузі аматорської художньої творчості" 
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 ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 17.08.2004 № 17-8/IV «Про обласну премію імені Порфирія 

Демуцького в галузі аматорської художньої творчості» приймається, 

додається. 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 61, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 9. 

 

21. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Звіт про виконання обласного бюджету за 2016 рік 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Кравченко Н.М.  

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Звіт про виконання обласного бюджету 

за 2016 рік» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 53, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 18. 

 

22. СЛУХАЛИ:  

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

23.12.2016 № 11-2/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік". 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Баштан О.В., Коваленко В.М., Воронов С.П., 

Вельбівець О.І., Гайович В.Ю., Зеленський М.В., Мушієк М.Г.  

 Кравченко Н.М. поінформувала про додаткові  зміни, так як після 

засідання постійної комісії та президії надійшли пропозиції від депутатів 

обласної ради. Звернулася до депутатів обласної ради з проханням надати 

дозвіл на відпрацювання технічного узгодження назв  субвенцій з районними 

державними адміністраціями і міськвиконкомами без змін абсолютних сум. 

Також надала відповіді на задані їй запитання щодо фінансування СБУ, щодо 

виділення коштів на проектно-кошторисну документацію музично-

драматичного театру, щодо фінансування ПТНЗ та ін. 

  

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

ради від 23.12.2016 № 11-2/VII «Про обласний бюджет на 2017 рік» 

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 59, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12. 

 

Вельбівець О.І. оголосив, що робота пленарного засідання 

продовжиться 31 березня 2017 року о 10 год. 

  

 

 

Голова                                                                                         О.Вельбівець 


