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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:                                                                                                
 

Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

Національного банку України щодо суспільно-політичної ситуації в Україні 

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

агресією Російської Федерації. 

 

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"    
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38. 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 

                                

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 

 

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 
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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.  

Доповідає:  

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 

 

         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 
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          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 

           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 
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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 

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 

 70. Про внесення змін до рішення обласної ради від 31.08.2016 № 7-

1/VII «Про обласну програму фінансування ремонту доріг державного 

значення, які проходять територією Черкаської області, на 2016-2018 роки» 

Доповідають:  

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

Кокодзей 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань розвитку інфраструктури та 

житлово-комунального господарства 
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 71. Про звернення колективу Косарського МПД ДП «Укрспирт» до 

заступника директора ДП «Укрспирт» Горобця О.С. 

 Доповідає: 

Парамонов Віктор 

Володимирович 

- депутат обласної ради 

 72.  Про зміну меж зоологічного заказника місцевого значення 

«Виграївський». 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 59  депутатів. 

 

 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) 

 

Вельбівець О.І. привітав депутата обласної ради Волковича В.М. з 

Днем народження, побажав міцного здоров'я, щастя, благополуччя, успіхів. 

Поінформував про утворення в обласній раді депутатської групи 

"Територія справедливості" у складі п'яти депутатів: Бурсака Олександра 

Васильовича, Жмуда Юрія Михайловича, Захарцева Павла Петровича, 

Рибченка Олександра Володимировича, Сахна Анатолія Петровича. 

Керівником депутатської групи обрано депутата Рибченка Олександра 

Володимировича. 

Зазначив, що під час пленарного засідання 5 квітня робота сесії була 

зупинена та оголошено перерву в роботі пленарного засідання до 19 квітня. 

Під час спільної наради керівників депутатських фракцій в обласній раді за 

участі представників громадськості було напрацьовано та узгоджено 

спільний проект звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

керівництва держави щодо  врегулювання суспільно-політичної ситуації, яка 

склалася в Україні навколо питання торговельної блокади.  

Узгоджений текст звернення підписано керівниками всіх депутатських 

фракцій в обласній раді. 

 Запропонував включити у порядок денний питання "Про звернення 

депутатів Черкаської обласної ради до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України щодо 

суспільно-політичної ситуації в Україні та протидії гібридним загрозам 

національній безпеці України у зв’язку з агресією Російської Федерації".  
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Голосування за включення до порядку денного 

пленарного засідання питання "Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, Національного банку України щодо суспільно-політичної 

ситуації в Україні та протидії гібридним загрозам національній безпеці 

України у зв’язку з агресією Російської Федерації" 

«За»- 62, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 3. 

 

Вельбівець О.І. поінформував, що у звязку із напругою у трудовому 

колективі, яка склалася навколо новопризначеного директора Косарського 

МПД Ломаки В.М. надійшла пропозиція від депутата обласної ради 

Парамонова В.В. щодо включення в порядок денний пленарного засідання 

питання «Про звернення колективу Косарського МПД ДП «Укрспирт» до 

заступника директора ДП «Укрспирт» Горобця О.С. 

 

Голосування за включення до порядку денного 

пленарного засідання питання «Про звернення колективу Косарського МПД 

ДП «Укрспирт» до заступника директора ДП «Укрспирт» Горобця О.С. 

(пропозиція Парамонова В.В.) 

«За»- 62, «Проти»- 0, «Утрималося»- 1, «Не голосувало»- 3. 

 

Вельбівець О.І. поінформував, що надійшла заява від голови Федерації 

професійних спілок в Черкаській області Шевченка П.В. з проханням надати 

йому час для виступу.  

 

Голосування за за надання часу для виступу  

голові Федерації професійних спілок в Черкаській області Шевченку П.В 

«За»- 54, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 14. 

 

Шевченко П.В. поінформував про проблему, яка виникла на 

підприємствах області «Азот», «Обленерго» та «Черкасигаз». Ситуація 

пов’язана із заборгованістю з виплати заробітної плати працівникам. Люди, 

які працюють на цих підприємствах, не мають можливості сплачувати 

комунальні послуги та утримувати свої сім’ї. Зазначив, що неодноразово 

зверталися до Уряду, до Верховної Ради, але  ефективного вирішення 

проблеми немає. Звернувся до депутатів обласної ради з проханням 

допомогти змінити ситуацію на Черкащині та вжити заходів щодо погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати. 

Булатецький М.І. запропонував повернути ці підприємства у державну 

власність. 

Вельбівець О.І поінформував, що 20.04.2017 заплановано розглянути 

це питання на засіданні тимчасової комісії облдержадміністрації з питань 

погашення заборгованості з виплати заробітної плати, грошового 
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забезпечення, пенсій, стипендій та інших виплат за участі керівництва ПАТ 

«Азот» та ПАТ «Черкасиобленерго» . 

Мушієк М.Г. зачитав звернення “Про необхідність проведення 

Всеукраїнського референдуму з питання заборони продажу земель 

сільськогосподарського призначення в Україні” та запропонував включити 

означене питання в порядок денний пленарного засідання. Також звернувся 

до головуючого з проханням зняти питання з порядку денного “Звіт 

головного лікаря комунального закладу “Черкаський обласний центр медико-

соціальної експертизи Черкаської обласної ради” Лепського В.В.”, 

ініційоване ним. 

 

Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання питання 

“Про необхідність проведення Всеукраїнського референдуму з питання 

заборони продажу земель сільськогосподарського призначення в Україні” 

«За»- 33, «Проти»- 1, «Утрималося»- 4, «Не голосувало»- 30.  

(пропозиція не прийнята) 

 

Депутати обласної ради Булатецький М.І. та Мушієк М.Г. 

запропонували повернутися до голосування з означеного питання та 

включити його в порядок денний пленарного засідання. 

Вельбівець О.І. звернув увагу на те, що в порядку денному пленарного 

засідання є 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. 

 

Голосування за повернення до голосування та включення до порядку денного 

пленарного засідання питання “Про необхідність проведення 

Всеукраїнського референдуму з питання заборони продажу земель 

сільськогосподарського призначення в Україні” 

«За»- 23, «Проти»- 5, «Утрималося»- 8, «Не голосувало»- 32.  

 

Полозов В.О. звернувся до головуючого з проханням зняти з розгляду 

питання порядку денного № 54 «Про депутатський запит депутата Черкаської 

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

та № 55 «Про депутатський запит депутата Черкаської обласної ради 

Полозова В.О. до Головного територіального управління юстиції в 

Черкаській області». 

 

ВИСТУПИЛИ:  

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

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

Національного банку України щодо суспільно-політичної ситуації в Україні 
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та протидії гібридним загрозам національній безпеці України у зв’язку з 

агресією Російської Федерації 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, Національного банку України щодо суспільно-політичної 

ситуації в Україні та протидії гібридним загрозам національній безпеці 

України у зв’язку з агресією Російської Федерації» приймається, додається. 

 

Голосування з  питання "Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, Національного банку України щодо суспільно-політичної ситуації в 

Україні та протидії гібридним загрозам національній безпеці України у 

зв’язку з агресією Російської Федерації" 

«За»- 66, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 2. 

 

Вельбівець О.І. звернувся до Кухарчука Дмитра з проханням 

вибачитися за свої дії, вчинені на попередньому пленарному засіданні, щодо 

керівника секретаріату виконавчого апарату Черкаської обласної ради 

Мовчана В.О. 

Омаргалієв К.С. виступив на підтримку голови обласної ради. Також 

звернувся, як керівник фракції  БПП до Кухарчука Д. з проханням не 

влаштовувати політичні баталії із застосуванням фізичної сили на сесії 

обласної ради. 

Веретільник В.В. вніс пропозицію повернутися до голосування з 

питання № 28 порядку денного «Про зміну меж зоологічного заказника 

місцевого значення «Виграївський». 

Лошков О.Г., як голова постійної комісії з питань Регламенту, виступив 

із запереченням щодо включення означеного питання до порядку денного.  

Вельбівець О.І. зазначив, що якщо є заперечення голови постійної 

комісії, він не має права поставити це питання на голосування. 

Мушієк М.Г. зазначив, що депутати обласної ради можуть 

повернутатися до розгляду будь-яких питань порядку денного. 

Веретільник В.В. повторно вніс пропозицію повернутися до 

голосування з питання № 28  порядку денного «Про зміну меж зоологічного 

заказника місцевого значення «Виграївський». 

 

Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання питання 

“Про зміну меж зоологічного заказника місцевого значення «Виграївський» 

«За»- 43, «Проти»- 0, «Утрималося»- 1, «Не голосувало»- 24. 

 

Вельбівець О.І. запропонував розглянути питання “Про зміну меж 

зоологічного заказника місцевого значення «Виграївський» у порядку 

денному останнім. 
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Голосування за пропозицію голови обласної ради Вельбівця О.І. розглянути  

питання “Про зміну меж зоологічного заказника місцевого значення 

«Виграївський» у порядку денному останнім 

«За»- 43, «Проти»- 0, «Утрималося»- 1, «Не голосувало»- 24. 

 

33. СЛУХАЛИ: 

Лошкова О.Г - Про клопотання про нагородження Почесною Грамотою 

Верховної Ради України Чекаленка В.І., який поінформував, що питання було 

розглянуто на засіданні постійної комісії та рекомендовано на розгляд  

пленарного засідання.  

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

 Вельбівець О.І. зазначив, що Чекаленко В.І. – керівник 

сільськогосподарського підприємства «Берестівець» Уманського району, 

який спільно із сільською радою села Берестівець демонструють взірцевий 

приклад співпраці влади і бізнесу на місцевому рівні, що дає певні 

результати розвитку громади. Керівник підприємства - Заслужений 

працівник сільського господарства України, нагороджений різними 

нагородами та відзнаками, також спільною Почесною Грамотою обласної 

ради та обласної державної адміністрації за заслуги перед Черкащиною. 

Берестівецька сільська рада в минулому році була визнана кращою сільською 

радою. Звернувся до депутатів обласної ради підтримати клопотання.  

  

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради “Про клопотання про нагородження 

Почесною Грамотою Верховної Ради України Чекаленка В.І.”  приймається, 

додається. 

Голосування  

«За» - 53, «Проти» -8, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 6. 

 

34.СЛУХАЛИ: 

Лошкова О.Г. - Про клопотання про нагородження Почесною 

Грамотою Верховної Ради України Грошева В.В., який поінформував, що 

питання було розглянуто на засіданні постійної комісії та рекомендовано на 

розгляд  сесії.  

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Лупашко О.В., Костюченко В.О.,        

Воронов С.П. 

 Вельбівець О.І. поінформував, що  Грошев В.В. ініціативна людина, що 

ряд важливих питань, які останнім часом виникли у Смілянському районі, 

вирішено позитивно завдяки йому. 

Костюченко В.О. зазначив, що у нього, як депутата обласної ради, та у 

депутатів Смілянської районної ради є критичні зауваження та запитання до 

Грошева В.В. 
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Вельбівець О.І. поінформував, що брав участь у роботі сесії районної 

ради, на якій розглядалося питання «Про звіт голови районної ради     

Грошева В.В.».  Під час звіту голови районної ради критичних зауважень не 

було і підтримка його звіту була одностайною.  

 Воронов С.П. зазначив, що серед голів районних рад Черкащини є 

кращі кандидати на нагородження Почесною Грамотою Верховної Ради 

України. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення не прийнято 

(протокольно) 

Голосування 

«За» - 30, «Проти» -3, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 30. 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

 

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

обласної ради”  приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 64, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

36. СЛУХАЛИ: 

Інформацію начальника управління охорони здоров’я  обласної 

державної адміністрації Лобаса М.В. щодо стану функціонування мережі 

закладів охорони здоров’я та забезпечення заробітними платами медичних 

працівників у Черкаській області. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В., Мушієк М.Г., Воронов С.П., Вельбівець О.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради “Про інформацію начальника 

управління охорони здоров’я  обласної державної адміністрації Лобаса М.В.  

щодо стану функціонування мережі закладів охорони здоров’я та 

забезпечення заробітними платами медичних працівників у Черкаській 

області”  приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 55, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

 37. СЛУХАЛИ: 

Демиденка В.І. – Про інформацію щодо планів і стану ремонту та 

відновлення доріг в межах Черкаської області у 2016 та 2017 роках 
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ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Омаргалієв К.С., Воронов С.П., Коваленко 

В.М., Мушієк М.Г., Лошков О.Г., Зуєнко В.Л., Скіченко А.П., Плічко В.Г., 

Вельбівець О.І., Ткаченко Ю.О., Лупашко О.В. 

 Ботнар Ю.А. звернувся до доповідача з проханням надати роз’яснення, 

що він робить для того, щоб усунути катастрофічний стан доріг, який існує в 

нашій області. Зазначив, що в минулому році з державного бюджету було 

виділено кошти у сумі 8 мільйонів гривень, так як вони були не використані, 

ці кошти повернулися до державного бюджету. Зазначив, що  навіть роботу 

організувати управління не може. 

 Демиденко В.І. поінформував, що 95% автомобільних доріг області 

потребують кращого стану. Також поінформував, що в минулому році із 

державного бюджету було виділено кошти у сумі 90 мільйонів гривень, 50 

мільйонів з яких було освоєно. Зазначив, що у 2017 році Постановою 

Кабінету Міністрів виділено 139,9 мільйонів гривень на поточний ремонт 

автомобільних доріг державного значення в Черкаській області. На даний час 

роботи на об’єктах, які були незавершені в минулому році та розпочаті з 

вересня місяця минулого року продовжуються, по інших об’єктах триває 

процедура закупівлі. 

 Депутатами обласної ради були задані запитання доповідачу щодо 

ремонту автомобільних доріг Черкаси - Сміла, Умань - Черкаси, Драбів – 

Золотоноша, Кіровоградський напрямок, щодо утримання автомобільних 

доріг та тендерних процедур. 

 Омаргалієв  К.С. запросив Ботнара Ю.А. та інших депутатів на 

засідання громадської ради при Службі автомобільних доріг, де 

розглядаються всі питання, які їх цікавлять. 

Лошков О.Г.  звернув увагу на те, що означене питання було 

ініційоване для розгляду на сесії обласної ради фракцією ВО «Свобода»      

21 березня 2017 року і до цього часу у депутатів обласної ради відсутня 

інформація у письмовому вигляді щодо планів і стану ремонту та 

відновлення доріг в межах Черкаської області у 2016 та 2017 роках. 

Вельбівець О.І. звернувся до доповідача із запитанням, чи вважає він 

ефективною системою утримання доріг в Україні і чи потребує галузь 

реформування. 

  Ткаченко Ю.О. зазначив, що галузь перебуває у стані реформування. 

Запропонував звернутися до КМУ щодо передачі «Облавтодору», 

райавтодорів на місця. Також звернув увагу на те, що за ініціативи 

облдержадміністрації в минулому році було прийнято Програму утримання 

доріг загального користування державного значення. Розпочато 

проектування та тендерні процедури, відбувається закупка вагів, проводиться 

певна робота щодо створення відповідних майданчиків для грузового 

транспорту. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення не прийнято 

(протокольно) 
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Голосування  

«За» - 38, «Проти» -0, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 27. 

 

 Ботнар Ю.А. запропонував повернутися до голосування з означеного 

питання. 

Голосування  

«За» - 27, «Проти» -3, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 33. 

(пропозиція не прийнята) 

 

38. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. -  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  

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради “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 ”  приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 59, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 9. 

 

39. СЛУХАЛИ: 

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

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

Голови Верховної Ради України А.Парубія  щодо недопущення скасування 

мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради “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”  приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 61, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 7. 

 

40. СЛУХАЛИ: 

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

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

"Укрзалізниця" та Шевченківської дирекції залізничних перевезень стосовно  

будівництва підземного переходу на залізничній станції "Геологічна" 

м.Кам’янка 
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ВИСТУПИЛИ: Воронов С.П., Лупашко О.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради “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”  приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 23. 

  

41. СЛУХАЛИ: 

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

Президента України Петра Порошенка щодо відзначення державними 

нагородами України повстанських командирів та отаманів Холодноярської 

Республіки 

 

ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А., Ботнар Ю.А. 

Яріш А.А. поінформував про те, що на одній із попередніх сесій, 

фракція БПП «Солідарність» вносила альтернативний проект рішення. 

Зазначив, що перш ніж приймати  рішення, необхідно звернутися до Кабінету 

Міністрів України щодо перевірки та уточнення списків реабілітованих 

громадян. 

Вельбівець О.І. звернув увагу на те, що у зверненні необхідно вказати, 

якими саме Державними нагородами України депутати обласної ради 

просять Президента України нагородити повстанських командирів та 

отаманів Холодноярської Республіки. 

Ботнар Ю.А. запропонував нагородити повстанських командирів та 

отаманів Холодноярської Республіки званням «Герой України» та «Зіркою 

Героя України» та внести такі зміни до проекту рішення. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

Голосування  

«За» - 26, «Проти» -0, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 36. 

 

42. СЛУХАЛИ: 

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

Міністерства закордонних справ України щодо перепоховання видатного 

українського діяча, професора Ф.П. Швеця 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г. 
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ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради “Про звернення депутатів 

Черкаської обласної ради до Міністерства закордонних справ України щодо 

перепоховання видатного українського діяча, професора Ф.П. Швеця”  

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 53, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 15. 

 

43. СЛУХАЛИ: 

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

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

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

ядерного статусу та тактичного ракетно-ядерного арсеналу України 

 

ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А., Лошков О.Г. 

Яріш А.А. поінформував про те, що на одній із попередніх сесій, 

фракція БПП вносила альтернативний проект рішення. Наша пропозиція була 

направити означене звернення до РНБО. 

Лошков О.Г. звернув увагу на те, що РНБО це консультативно-

дорадчий орган у системі державної виконавчої влади при Президентові 

України. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 24, «Проти» -3, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 38. 

 

44. СЛУХАЛИ: 

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

Міністра освіти і науки України Гриневич Л.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради “ Про звернення депутатів Черкаської  

обласної ради до Міністра освіти і науки України Гриневич Л.М.”  

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 58, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11. 

 

44. СЛУХАЛИ: 

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

Кабінету Міністрів України щодо потреби створення Шевченківського 

госпітального округу. 
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ВИСТУПИЛИ: Далібожак І.С. 

 Далібожак І.С. запропонував внести зміни до проекту рішення, 

ініційованого депутатською фракцією «УКРОП». Зачитав абзац із звернення, 

в який було внесено останні зміни «За наявною інформацією, яка була 

озвучена на сесії обласної ради, управлінням охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації за дорученням обласної державної адміністрації, 

враховуючи звернення депутатів міських рад, що надійшли до обласної ради 

та обласної державної адміністрації, розроблено та надіслано до Міністерства 

охорони здоров’я України проекти 5 госпітальних округів: 

 І – Черкаський округ; 

 ІІ – Лівобережний округ; 

 ІІІ – шевченківський округ; 

 IV – Західний округ. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради “ Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо потреби створення 

Шевченківського госпітального округу”  приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому, із змінами) 

«За» - 52, «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

46. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. -  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. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради “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”  приймається, 

додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 60, «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

47. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. -  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 
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ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Ботнар Ю.А., Воронов С.П.,            

Ткаченко Ю.О., Гайович В.Ю. 

 Ткаченко Ю.О. поінформував, що були випадки, коли працівниками 

Національної поліції було зупинено вантажівки із сміттям зі Львова.  

 Гайович В.Ю. поінформував, що надіслав запит до Національної поліції 

в Черкаській області щодо незаконного вивезення твердих побутових 

відходів в нашу область та отримав відповідь із зазначенням місць на 

території області, де здійснювалося незаконне вивезення сміття із інших 

областей, в тому числі транспортними засобами, зареєстрованими у 

Львівській області.  

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради “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”  приймається, 

додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 55, «Проти» -2, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12. 

 

48. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. -  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 

 

ВИСТУПИЛИ: Баштан О.В. 

 Баштан О.В., як ініціатор означеного питання, запропонував зняти 

питання з розгляду. 

 

ВИРІШИЛИ:  питання зняти з розгляду сесії 

 

Голосування (зняти з розгляду порядку денного питання –  

пропозиція депутата обласної ради Баштана О.В.) 

«За» - 55, «Проти» -2, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12. 

 

49. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про звернення до Кіровоградської обласної ради щодо 

необхідності проведення робіт з розчистки русла річки Тясмин.  
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ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради “ Про звернення до Кіровоградської 

обласної ради щодо необхідності проведення робіт з розчистки русла річки 

Тясмин ”  приймається, додається. 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

50. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - 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". 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «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»  приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 28, «Проти» -5, «Утрималося» - 12 «Не голосувало» - 24. 

 

51. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - 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. 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С., Лупашко О.В., Баштан О.В. 

 Омаргалієв К.С. поінформував, що він, як депутат обласної ради, 

звернувся до Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській 

області з означеного питання і йому було надано відповідь. Зачитав 

інформацію щодо комплексної перевірки фінансово-господарської діяльності 

Служби автомобільних доріг, ДП "Черкаський облавтодор". 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 32, «Проти» -1, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 29. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Вельбівець О.І. надав час начальнику Черкаського зонального 

відділення військової служби правопорядку полковнику Чередніченку С.В.  

для вручення нагороди. 
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Чередніченко С.В. поінформував, що 19 квітня річниця створення 

Черкаського зонального відділення військової служби правопорядку і з цієї 

нагоди вручив Орден за розбудову України голові обласної державної 

адміністрації Ткаченку Ю.О. 

 Вельбівець О.І. оголосив перерву. 

  

Перерва. 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 48  депутатів. 

52. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - 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" 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 27, «Проти» -2, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 17. 

 

53. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - 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") 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 27, «Проти» -1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 20. 

 

Вельбівець О.І. нагадав, зо питання № 54, № 55 порядку денного зняті з 

розгляду. 

 

56. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – «Про 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.», який зазначив, що Довгий М.М. звільнений з 

посади директора державного історико-культурного заповідника  
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"Трахтемирів" та запитав у керівника секретаріату Мовчана В.О., чи був 

запрошений він на пленарне засідання сесії. 

Мовчан В.О. поінформував присутніх, що Довгий М.М. був 

запрошений у встановленому порядку, Суховий М.О. перебуває у 

відрядженні. 

Воронов С.П. оголосив, що о 14.00 відбудеться брифінг щодо ситуації, 

яка склалася в управлінні культури облдержадміністрації. 

  

ВИРІШИЛИ:  питання залишити без розгляду. 

 

58. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - 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.  

 

ВИРІШИЛИ:  рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 21, «Проти» -0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 27. 

 

59. СЛУХАЛИ: 

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

Верховної Ради України щодо пришвидшення прийняття в другому читанні 

законопроекту про збільшення частки української мови в телеефірі 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Верховної Ради України щодо пришвидшення прийняття в 

другому читанні законопроекту про збільшення частки української мови в 

телеефірі»  приймається, додається. 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 51, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 1. 

 

60. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - 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». 
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ВИРІШИЛИ:  рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

61. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - 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. 

 

ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А., Ботнар Ю.А. 

ВИРІШИЛИ:  рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 35, «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 17. 

(Див. стор. 28 продовження розгляду питання) 

62. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - 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) 

 

ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А., Ботнар Ю.А., Далібожак І.С., Рибченко О.В. 

ВИРІШИЛИ:  рішення не прийнято 

(протокольно)  

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 37, «Проти» -0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 15. 

 

63. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - 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 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «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»  приймається, додається. 
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Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 46, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 9. 

 

64. СЛУХАЛИ: 

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

Черкаській обласній організації ВО інвалідів «Союз організації інвалідів 

України» 

 

ВИСТУПИЛИ: Баштан О.В., Вельбівець О.І. 

 Вельбівець О.І.  поінформував, що проект рішення не було розглянуто 

на засіданні профільної постійної комісії, висновок постійної комісії 

відсутній. Зазначив, що зрішення подано з порушенням Регламенту. 

ВИРІШИЛИ:  рішення не прийнято 

(протокольно)  

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 12, «Проти» -2, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 40. 

 

65. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - 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 

 

ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «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»  приймається, додається. 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 47, «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 8. 

 

66. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - 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 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Омаргалієв К.С. 

ВИРІШИЛИ:  рішення не прийнято 

(протокольно)  
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Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 42, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 13. 

 

67. СЛУХАЛИ: 

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

Президента України, Прем’єр-міністра України щодо забезпечення 

лікарськими засобами хворих на орфанні (рідкісні) захворювання. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради  до Президента України, Прем’єр-міністра України щодо 

забезпечення лікарськими засобами хворих на орфанні (рідкісні) 

захворювання»  приймається, додається. 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

68. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - 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 

 

ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «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»  

приймається, додається. 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 50, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 5. 

 

69. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про постійні комісії обласної ради 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про постійні комісії обласної ради»  

приймається, додається. 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 52, «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 3. 

 

70. СЛУХАЛИ: 

Чубаня С.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

31.08.2016 № 7-1/VII «Про обласну програму фінансування ремонту доріг 
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державного значення, які проходять територією Черкаської області, на 2016-

2018 роки». 

 

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

 Лошков О.Г. звернувся до доповідача з проханням надати роз’яснення 

щодо додатків до Програми. 

 Чубань С.В. поінформував, що відпрацьовано додаток 4. На даний час 

розроблена документація, проведено тендерні пропозиції, заключений 

договір на ремонт дороги Р – 10, це дорога, яка проходить по Червоній 

Слободі. Якщо проект рішення буде підтриманий, можна відразу 

розпочинати ремонтні роботи на цій дорозі, так як з Черкаського району 

надійшли кошти у сумі 1 мільйон гривень. Також звернув увагу депутатів 

обласної ради, що в пункті 3 внесено технічні правки, виключено 

«погодження з Міністерством фінансів». 

Ботнар Ю.А. звернувся до доповідача із запитаннями, чому лише одна 

позиція, чи опрацьовані всі ділянки доріг, чи вибірково  і хто подавав ці 

пропозиції, чи узгоджувалися вони з керівниками фракцій. Запропонував 

дати відповідне доручення профільному управлінню щодо необхідності 

узгодження у подальшому питання з депутатським корпусом. 

Легойда С.М. поінформувала, що перелік автомобільних доріг, які 

будуть фінансуватися за рахунок перевиконання акцизних надходжень 

узгоджується та опрацьовується. 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 31.08.2016 № 7-1/VII «Про обласну програму фінансування 

ремонту доріг державного значення, які проходять територією Черкаської 

області, на 2016-2018 роки»  приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 55, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

71. СЛУХАЛИ: 

 Вельбівця О.І. - Про звернення колективу Косарського МПД ДП 

«Укрспирт» до заступника директора ДП «Укрспирт» Горобця О.С. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про звернення колективу Косарського 

МПД ДП «Укрспирт» до заступника директора ДП «Укрспирт»            

Горобця О.С.» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 55, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 
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72. СЛУХАЛИ: 

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

значення «Виграївський». 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Яріш А.А., Омаргалієв К.С. 

 Ботнар Ю.А. звернув увагу на те, означене питання внесено в порядок 

денний пленарного засідання з порушенням Регламенту, тому фракція ВО 

«Свобода» брати участі у голосуванні не буде. 

Яріш А.А. вніс пропозицію повернутися до голосування з питання       

№ 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».  

Омаргалієв К.С. поінформував, що питання було розглянуте на 

засіданні постійної комісії та звернувся до депутатів обласної ради з 

проханням підтримати. 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про зміну меж зоологічного заказника 

місцевого значення «Виграївський» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 49, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

 

Голосування за повернення до голосування з питання 

 № 61порядку денного «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» 

(пропозиція депутата обласної ради Яріша А.А.) 

«За» - 42, «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15. 

(рішення не прийнято) 

Голосування за повернення до голосування з питання 

 № 61 порядку денного «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» 

(пропозиція депутата обласної ради Яріша А.А.) 

«За» - 45, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13. 
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Голосування з питання 

 « 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» 

(пропозиція депутата обласної ради Яріша А.А.) 

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

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «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» приймається, додається. 

 

Вельбівець О.І. поінформував, що всі питання порядку денного 

пленарного засідання 13 сесії обласної ради розглянуто та оголосив закритим 

пленарне засідання. 

 

 

 

Голова                                                                                               О.Вельбівець 


