
  

 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VII скликання 

 

________Тринадцята ____ сесія 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

 05.04.2017                                      м. Черкаси                                   №  23 

     

другого пленарного засідання 

обласної ради 

(продовження) 

     

                      
 

 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    84 

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -    59 

 

3. Присутніх запрошених осіб     -    26 

       

 

   (Списки  додаються) 

 

 

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. 
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Порядок денний:                                                                                                
 

23. 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 

 

24. 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 

 

25. 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 

 

       26. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

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

Верховної Ради України А. Парубія, лідерів парламентських політичних сил 

щодо протидії гібридним загрозам національній безпеці України у зв’язку з 

агресією Російської Федерації   

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- керівник депутатської  фракції партії «БПП 

«СОЛІДАРНІСТЬ» в обласній раді 
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27. 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 

 

28.  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 

 

29. 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 

 

30. 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 
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Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

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 

 

31. 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 

 

32. Про делегування повноважень обласної ради обласній державній 

адміністрації 

Доповідають: 

Тарасенко  

Валентин Петрович 

 

- перший заступник голови 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 

 

33. 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 

34. Про клопотання про нагородження Почесною Грамотою Верховної 

Ради України Грошева В.В. 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

35. Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради 

Доповідає: 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату  обласної ради 

36. 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 
 
 

37. 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"    

 
 

38. Про звернення Черкаської обласної ради до Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
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послуг, щодо повернення пільгових тарифів на вуличне освітлення в 

населених пунктах  

            Доповідає: 

Рибченко  

Олександр 

Володимирович 

- керівник фракції Партії ветеранів 

Афганістану в обласній раді 

                                

39. 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 

 

 

40. 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 

 

41. 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 

 

42. 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 

 

43. 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 
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Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО "Свобода" в обласній 

раді 

 

44. Про звернення депутатів Черкаської  обласної ради до Міністра 

освіти і науки України Гриневич Л.М. 

Доповідає: 

Коваленко 

Валентина Михайлівна 

- депутат обласної ради 

45. 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 

 

         46. 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 

 

47. 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 

 

48. 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 
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49. 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 

 

50. 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 

 

51. 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 

52. 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 16.11.2016" 

Доповідає: 

Баштан 

Олег Васильович 

- депутат обласної ради 

 

53. 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 
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54. 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 

 

55. 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 

 

56. 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.  

Доповідають: 

Довгий 

Микола Михайлович 

- директор державного історико-культурного 

заповідника  «Трахтемирів» 

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  

 

57. Про звіт головного лікаря комунального закладу "Черкаський 

обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради" 

Лепського В.В. 

Доповідає: 

Мушієк 

Михайло Григорович 

- керівник депутатської фракції ПП ВО 

"Батьківщина" в обласній раді 

 

        58. Про 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.  

Доповідає: 

Воронов 

Сергій Павлович 

- депутат обласної ради 
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         59. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо пришвидшення прийняття в другому читанні 

законопроекту про збільшення частки української мови в телеефірі 

Доповідає: 

Яріш 

Анатолій Анатолійович 

- депутат обласної ради 

 

          60. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо підтримки проекту Закону України від 25.01.2017 № 5711 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо 

врегулювання адміністративної відповідальності  за порушення трудового 

законодавства» 

Доповідає: 

Яріш 

Анатолій Анатолійович 

- депутат обласної ради 

        

           61. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

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

недопущення прийняття постанови Кабінету Міністрів України про передачу 

органам місцевого самоврядування повноважень у сфері перевірок трудових 

відносин 

Доповідає: 

Яріш 

Анатолій Анатолійович 

- депутат обласної ради 

           

  62. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо підтримки законопроекту № 3610 «Про внесення змін до 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (щодо 

скасування пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту) 

Доповідає: 

Яріш 

Анатолій Анатолійович 

- депутат обласної ради 

           

 63. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України з питань  високих тарифів на підключення до 

енергомережі, оприлюднення до введення в дію розрахунків та самих тарифів 

Доповідає: 

Яріш 

Анатолій Анатолійович 

- депутат обласної ради 
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  64. Про встановлення пільгової орендної плати на 2017 рік Черкаській 

обласній організації ВО інвалідів «Союз організації інвалідів України» 

Доповідає: 

Баштан 

Олег Васильович 

- депутат обласної ради 

 

           65. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Державного 

агентства рибного господарства України щодо потреби виділення з коштів на 

виконання заходів з підвищення рибопродуктивності Кременчуцького 

водосховища 

Доповідає: 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції "Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП" в обласній раді 

 

            66. 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 

Доповідає: 

Коваленко 

Валентина Михайлівна 

- депутат обласної ради 

 

            67. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради  до Президента 

України, Прем’єр-міністра України щодо забезпечення лікарськими засобами 

хворих на орфанні (рідкісні) захворювання  

Доповідає: 

Гайович 

Вадим Юрійович 

- депутат обласної ради 

 

          68. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради  до голів 

районних рад, міських, сільських, селищних голів, депутатів усіх рівнів 

Черкаської області щодо виділення субвенції обласному бюджету для 

закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги 

Доповідає: 

Гайович 

Вадим Юрійович 

- депутат обласної ради 

 

 



14 

 

69.  Про постійні комісії обласної ради 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 49  депутатів. 

 

 Вельбівець О.І. за вагомий особистий внесок у розбудову місцевого 

самоврядування, соціально-економічний розвиток територіальної громади, 

активну громадську діяльність, високий професіоналізм нагородив цінним 

подарунком Голови Верховної Ради України депутата обласної ради 

Лупашка О.В. 

Зазначив, що Черкащина має втрати на сході, загинув Новохатько О.О. 

Запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам'ять українських воїнів і 

мирних громадян, які загинули в ході антитерористичної операції у східних 

областях України. 

 

(Хвилина мовчання) 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 54  депутати. 

 

Вельбівець О.І. поінформував, що 31 березня через відсутність кворуму 

була оголошена перерва в роботі сесії. На пленарному засіданні обласної 

ради 31 березня також не були підтримані внесені депутатами обласної ради 

звернення щодо врегулювання суспільно-політичної ситуації, яка склалася в 

Україні навколо питання торговельної блокади.  Відбулася нарада з 

керівниками фракцій, на якій також не було досягнуто компромісного 

рішення. Запропонував перейти до розгляду питань порядку денного. 

 

 

26. 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, лідерів парламентських 

політичних сил щодо протидії гібридним загрозам національній безпеці 

України у зв’язку з агресією Російської Федерації, який поінформував, що з 

означеного питання є заява керівника фракції Омаргалієва К.С. 
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ВИСТУПИЛИ:   

Мушієк М.Г. зазначив, що поки  не розпочався розгляд питання 

порядку денного запропонував внести  зміни до порядку денного пленарного 

засідання.  

Вельбівець О.І. зазначив, що порядок денний вже сформований.  

Мушієк М.Г. запропоновув включити в порядок денний питання 

«Звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента України 

П.Порошенка, Премєр-міністра України В.Гройсмана, Голови Верховної 

Ради України А.Парубія щодо негайного скасування абонентської плати за 

газ». 

Вельбівець О.І. зазначив, що вже почався  розгляд питань порядку 

денного, порядок денний уже сформований, тому поставити звернення, 

запропоноване депутатом обласної ради Мушієком М.Г., на голосування не 

може.  

Мушієк М.Г. повторно звернувся до головуючого включити означене 

звернення в порядок денний. Запропонував розглянути запропоноване 

звернення після розгляду питання № 26. 

Омаргалієв К.С. зазначив, що обласна рада для багатьох політичних 

сил стала «політичним майданчиком», втретє не можливо перейти до 

розгляду господарських питань порядку денного. Звернувся до головуючого 

з проханням зняти з розгляду питання № 26 «Про звернення депутатів 

Черкаської обласної ради до Президента України П. Порошенка, Прем’єр-

міністра України В.Гройсмана, Голови Верховної Ради України А. Парубія, 

лідерів парламентських політичних сил щодо протидії гібридним загрозам 

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

Також поінформував, що Президент України П. Порошенко вже заявив, 

що рішення щодо абонплати за газ має бути зупиненим. Уряд, Національна 

комісія НКРЕКП мають знайти узгоджене рішення, яке б передбачало           

непідвищення тарифів та субсидії на всі види платежів для тих, хто цього 

потребує. Прем‘єр-міністр В. Гройсман  також вимагає від Національної 

комісії переглянути означене рішення. Національна комісія також 

повідомила, що рішення щодо абонентської плати за газ призупинено. 

Закликав депутатів обласної ради до плідної співпраці для вирішення 

питань Черкащини, а не політичних питань, які мають розглядатися у 

Верховній Раді України. 

Вельбівець О.І. поінформував, що з урахуванням заяви керівника 

фракції БПП Омаргалієва К.С. питання № 26  порядку денного «Про 

звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента України П. 

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

України А. Парубія, лідерів парламентських політичних сил щодо протидії 

гібридним загрозам національній безпеці України у зв’язку з агресією 

Російської Федерації» знято з розгляду. 

Зазначив, що порядок денний пленарного засідання 13 сесії 

сформований, тому запропонував Мушієку М.Г., питання, яке він просить 
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включити в порядок денний, поставити на голосування після розгляду 

господарських питань.  

Мушієк М.Г. зазначив, що рішення щодо абонентської плати за газ 

лише призупинено до 10 квітня. Розгляд цього питання лише почнеться 10 

квітня і яке рішення буде – ми не знаємо. Тому ми маємо звернутися до 

Президента України. Наголосив на тому, що на кожному пленарному 

засіданні депутати обласної ради мають право вносити зміни у порядок 

денний. Наполіг на включенні в порядок денний звернення щодо скасування 

абонплати за газ.  

Вельбівець О.І. звернув увагу депутатів на те, що Мушієк М.Г. 

наполягає на включенні в порядок звернення щодо скасування абонтплати за 

гази. 

Представник громадськості зазначив, що вони блокують трибуну, тому 

що в порядку денному є питання господарські, які важливі для області. 

Звернувся до депутатів обласної ради розглянути першочергово господарські 

питання, а потім розглядати звернення, які вони пропонують. 

Вельбівець О.І. поставив на голосування питання про включення до 

порядку денного пленарного засідання питання «Звернення депутатів 

Черкаської обласної ради до Президента України П.Порошенка, Премєр-

міністра України В.Гройсмана, Голови Верховної Ради України А.Парубія 

щодо негайного скасування абонентської плати за газ» 

 

Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання 

питання «Звернення депутатів 

Черкаської обласної ради до Президента України П.Порошенка, 

Премєр-міністра України В.Гройсмана, 

Голови Верховної Ради України А.Парубія щодо негайного скасування 

абонентської плати за газ» 

(пропозиція депутата обласної ради Мушієка М.Г.) 

 

«За»- 20, «Проти»- 1, «Утрималося»- 7, «Не голосувало»- 30 

(рішення не прийнято) 

 

Бачинська І.І. виступила із пропозицією щодо включення до порядку 

денного питання «Звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Президента України П.Порошенка, Кабінету Міністрів України щодо 

рішення НКРЕКП та скасування абонентської плати за газ». 

Вельбівець О.І. поставив на голосування питання про включення до 

порядку денного пленарного засідання питання «Звернення депутатів 

Черкаської обласної ради до Президента України П.Порошенка, Кабінету 

Міністрів України щодо рішення НКРЕКП та скасування абонентської плати 

за газ» 
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Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання 

питання «Звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України П.Порошенка, Кабінету Міністрів України щодо 

рішення НКРЕКП та скасування абонентської плати за газ» 

(пропозиція депутата обласної ради Бачинської І.І.) 

 

«За»- 11, «Проти»- 0, «Утрималося»- 8, «Не голосувало»- 39 

(рішення не прийнято) 

 

Вельбівець О.І. запропонува перейти до розгляду наступних питань 

порядку денного. 

Ботнар Ю.А. звернувся до головуючого з проханням внести зміни щодо 

черговості порядку денного. 

Вельбівець О.І. запропонував розглядати питання так, як в порядку 

денному. 

Представник АТО звернувся до головуючого з проханням розглянути 

першочергово господарські питання. 

Ботнар Ю.А. запропонував внести зміни щодо черговості розгляду 

питань порядку денного. 

 

Голосування за зміну черговості розгляду питань порядку денного 

(пропозиція депутата обласної ради Ботнара Ю.А.) 

 

«За»- 16, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 42 

(рішення не прийнято) 

 

27. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - 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". 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «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" приймається, 

додається. 

Голосування (за основу і вцілому) 

«За» - 49, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 8. 

 

28. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про зміну меж зоологічного заказника місцевого 

значення "Виграївський". 

 

ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В., Ботнар Ю.А. 
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 Ботнар Ю.А. зазначив, що трибуну обласної ради заблоковано, немає 

можливості задавати запитання доповідачу і немає можливості проводити 

сесію.  

 Вельбівець О.І. зазначив, що депутат обласної ради може задавати 

запитання з місця. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

Голосування 

«За» - 42, «Проти» -3, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 13. 

 

29. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про надання у користування мисливських угідь  (ТОВ 

"Мисливське господарство "Козацьке") 

 

ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В., Ботнар Ю.А. (з місця) 

   

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про надання у користування 

мисливських угідь  (ТОВ "Мисливське господарство "Козацьке")»  

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 45, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 13. 

 

(Блокування електронної інформаційної системи, шум в залі) 

 

Вельбівець О.І. звернувся до представників громадськості, політичних 

партій, які протиправно втручаються в роботу ради, та запевнив, що 

блокування роботи електронної інформаційної системи не дасть зірвати 

сесію. 

 

30. Питання управління майном обласної комунальної власності 

1) СЛУХАЛИ: 

 

Вельбівця О.І. - Про призначення Теліженка Т.М. на посаду директора 

державного історико-культурного заповідника "Трахтемирів" 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про призначення Теліженка Т.М. на 

посаду директора державного історико-культурного заповідника 

"Трахтемирів"»  приймається, додається. 

Голосування 

«За» - 50, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 
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2) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про призначення Ніколенко В.М. на посаду 

генерального директора Черкаського обласного комунального підприємства 

"Фармація". 

 

 ВИСТУПИЛИ: Гайович В.Ю. 

 Гайович В.Ю. закликав об’єднатися навколо ідеї відродження КП 

«Фармація». Зазначив, що з керівником, який виграв конкурс, відродження 

підприємства не відбудеться. Повідомив, що за часів керівництва Валентини 

Максимівни, КП «Фармація» отримало борг та судове рішення. Питання 

щодо приватизації комунального підприємства неодноразово піднімалося в 

сесійній залі. Зазначив, що дякує Валентині Максимівні, що у важкий час 

вона прийняла це підприємство. Закликав депутатів обласної ради по 

господарськи віднестися до питань нашої області і знайти такого керівника, 

який зможе закінчити те господарське неподобство, яке відбувається на 

підприємстві. 

 Вельбівець О.І. звернувся до депутатів обласної ради підтримати 

Валентину Максимівну і подякувати їй, що вона в умовах політичного тиску, 

який на неї здійснювався, витримала і зберегла колектив. Попросив депутатів 

проявити консолідовану позицію, дати можливість людині очолити колектив 

повноцінно і налагодити роботу далі. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення не прийнято 

(протокольно) 

Голосування 

«За» - 28, «Проти» -4, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 23. 

 

(Шум в залі) 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Представник з колективу КП «Фармація» зазначила, що 99,9% 

колективу підтримують  Ніколенко В.М. на призначення посаду 

генерального директора Черкаського обласного комунального підприємства. 

 

3) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про призначення Кудрявцевої О.М. на посаду директора 

Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про призначення Кудрявцевої О.М. на 

посаду директора Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру» 

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 46, «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 12. 
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4) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про призначення Жаботинського В.П. на посаду 

директора обласного комунального підприємства "Готельний комплекс 

"Дніпро" Черкаської обласної ради 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

Голосування  

«За» - 33, «Проти» -0, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 21. 

 

5) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про внесення змін до кодів видів  економічної 

діяльності суб’єктів спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, 

міст Черкаської області 

 

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

економічної діяльності суб’єктів спільної власності територіальних громад, 

сіл, селищ, міст Черкаської області» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15. 

 

6) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. - Про надання дозволу на передачу в оренду нерухомого 

майна КП "Управління по експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної 

комунальної власності" 

 

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

Ботнар Ю.А. звернувся до доповідача надати інформацію щодо 

орендної плати за приміщення, яке орендує Держгеокадастр за 1 м2. 

Поінформував, що ВО «Свобода» голосувати за цей проект рішення не буде 

та закликав інших депутатів не голосувати. 

Петров В.О. поінформував, що у зв’язку із збільшенням штатного 

розпису Головного управління Держгеокадастру в Черкаській області, 

необхідно збільшити територію орендованого приміщення. Надав 

роз’яснення депутату, на яких підставах  та  за скільки планується здати 

приміщення в оренду державній установі.  

 

ВИРІШИЛИ:  рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

Голосування 

«За» - 40, «Проти» - 4, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 14. 
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Кухарчук Д.  зазначив, що вже третю сесію поспіль депутати 

Черкаської обласної ради не можуть прийняти звернення по блокаді ОРДЛО 

та  про банки. Поінформував, що він не може дозволити працювати, не може 

дозволити той фарс, який відбувається, тому звернувся до депутатів 

повернутися до розгляду питання … (не чути) 

 

Вельбівець О.І.  повідомив депутатському корпусу, що зараз 

розглядається питання № 30 пункт 7. 

 

7) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про  прийняття майна у комунальну власність 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

Голосування 

«За» - 42, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 18. 

 

8) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про передачу майна комунальної власності 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

Голосування 

«За» - 33, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 27. 

(Блокування електронної інформаційної системи, шум в залі) 

 

(Електронна інформаційна система пошкоджена, відсутній звук  

в аудіо записі та відео записі) 

 

Вельбівець О.І. звернувся до представників громадськості, політичних 

партій з проханням дати можливість розглянути питання пленарного 

засідання, в іншому випадку повідомив, що змушений буде оголосити 

перерву. Наголосив на тому, що є рішення, які депутати зобов’язані 

приймати, а є рішення, які мають право. Звернувся до представників 

громадськості та політичних партій дати можливість розглянути господарські 

питання, коли дойдемо до 38 до звернень, тоді можете вимагати. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 50  депутатів. 

 

Вельбівець О.І. повторно звернувся до представників громадськості, 

політичних партій з проханням дати можливість розглянути господарські 
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питання порядку денного пленарного засідання. Наголосив на тому, що - це  

обов’язок депутатів обласної ради. Звернувся з проханням забезпечити 

виконання обов’язків депутатів, а потім їхнього права. 

 

9) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про списання майна комунальної власності 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про списання майна комунальної 

власності» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 3. 

10) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про внесення змін та доповнень до рішень обласної 

ради 

 

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

рішень обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

 

11) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про встановлення пільгової орендної плати на 2017 рік 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про встановлення пільгової орендної 

плати на 2017 рік» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 9. 

 

12) СЛУХАЛИ:  

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

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

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Лупашко О.В., Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 29, «Проти» -0, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 19. 
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31. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про затвердження розподілу препаратів та виробів 

медичного призначення 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про затвердження розподілу 

препаратів та виробів медичного призначення» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

 

32.СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про делегування повноважень обласної ради обласній 

державній адміністрації 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 33, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 23. 

 

(Блокування електронної інформаційної системи, шум в залі) 

 

Вельбівець О.І. оголосив перерву на 1 хвилину для консультації з 

керівниками фракції щодо подальшої роботи пленарного засідання. 

 

Перерва. 

 

Вельбівець О.І. після консультації з керівниками фракцій оголосив, що 

робота другого пленарного засідання поновиться 19 квітня 2017 року о         

10 год. 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Ботнар Ю.А., Кухарчук Д., Сегеда А.В., 

Булатецький М.І., Підгорний В.Г., Воронов С.П., Бачинська І.І., Легойда 

С.М., Омаргалієв К.С., Рибченко О.В. 

 

Вельбівець О.І.: запропонував керівникам фракцій, представникам 

громадськості, засобам масової інформації напрацювати 

05.04.2017 єдиний узгоджений проект рішення з питання 

щодо блокади ОРДЛО. 

 

 

 

Голова                                                                                            О.Вельбівець 


