
 

 

 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VII скликання 

 

____П’ятнадцята___ сесія 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

     09.06.2017                                  м. Черкаси                                №  26 

     

     пленарного засідання 

     обласної ради (початок) 

                         
 1. Обрано депутатів до обласної ради    -   84  

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -    65 

 

3. Присутніх запрошених осіб     -    67 

    (Списки  додаються) 

 

 

 

Головуючий - Вельбівець О.І. 

 

Секретаріат:  Северин О.Ф., Павличук В.М., Чен В.Є., Бачинська І.І., 

Клімов Є.П., Ковбоша О.Р., Далібожак В.М.    
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Порядок денний: 

 

1. Про звернення жителів с. Ягубець Христинівського району та           

с. Родниківка Уманського району. 

 

2. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) Про прийняття майна у комунальну власність 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о. начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

2) Про передачу майна комунальної власності 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

3) Про передачу цілісного майнового комплексу комунального 

підприємства «Кам’янська центральна районна аптека № 29» 

Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

4) Про списання майна комунальної власності 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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5) Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

6) Про надання дозволу на передачу в оренду майна бюджетним 

установам 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

7) Про надання дозволу на передачу в оренду майна комунального 

підприємства «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради» 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

8) Про надання дозволу на передачу в оренду майна Корсунь-

Шевченківського державного історико-культурного заповідника 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

9) Про надання дозволу на безоплатну передачу майна спільної 

власності територіальних громад, сіл, селищ та міст Черкаської області 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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           10) Про внесення змін до рішення обласної ради від 28.08.2015  

№ 42-14/VI «Про погодження плану санації комунального підприємства 

«Облпаливо» Черкаської обласної ради» 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

11) Про внесення доповнень  та змін до деяких рішень обласної ради 

         Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 12) Про реорганізацію комунального закладу «Корсунь-Шевченківська 

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 1-III ступенів Черкаської 

обласної ради» 

 Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

  

13) Про припинення діяльності Кропивнянського дитячого будинку для 

дітей шкільного віку Черкаської обласної ради 

 Доповідають: 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- начальник управління освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 14) Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за 

оренду майна обласної комунальної власності та пропорції її розподілу 

 Доповідають: 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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 15) Про передачу об’єктів та майна з балансу Департаменту 

містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального 

господарства Черкаської обласної державної адміністрації 

Доповідають: 

 

Демиденко 

Сергій Миколайович 

- директор Департаменту містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства обласної 

державної адміністрації 

 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

     16) Про призначення КАРПЕНКО О.А. на посаду завідувача 

комунального підприємства "Тальнівська центральна районна аптека № 73 

Черкаської обласної ради" 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

         17) Про призначення СОБКО І. В. на посаду директора комунального 

закладу "Черкаський обласний краєзнавчий музей" Черкаської обласної ради 

 Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

          18) Про призначення БОНДАР М.І. на посаду директора комунального 

закладу «Черкаський обласний центр соціально-психологічної реабілітації 

дітей» Черкаської обласної ради 

 Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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 19) Про призначення БУРСЬКОЇ Н.В. на посаду директора 

комунального закладу «Обласний міжрегіональний центр соціально-

психологічної реабілітації дітей у м.Умані  Черкаської обласної ради» 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

3.  Про обрання представників громадськості до складу  поліцейської 

комісії  Департаменту патрульної поліції Національної поліції України 

Доповідають: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

          4. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-7/VII 

«Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради» 

 Доповідають: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

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

8/VII «Про умови оплати праці голови обласної ради» 

Доповідають: 

Тарасенко  

Валентин Петрович 

- перший заступник голови обласної ради 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

6.  Про умови оплати праці першого заступника голови обласної ради 

Доповідають: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

http://www.oblradack.gov.ua/anons1.html
http://www.oblradack.gov.ua/anons1.html
http://oblradack.gov.ua/files/docs/3-8-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/3-8-7.doc


7 

 7. Про умови оплати праці  заступника голови обласної ради 

Доповідають: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

8. Про обрання постійної комісії обласної ради з питань охорони 

здоров’я  

Доповідає: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

9. Про обрання постійної комісії обласної ради  з питань соціального 

захисту населення 

Доповідає: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

10. Про обрання голів постійних комісій з питань охорони здоров’я  

та з питань соціального захисту населення 

Доповідає: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

11. Про внесення змін до складу постійних косій Черкаської обласної 

ради  

Доповідає: 

Мовчан  

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату Черкаської обласної 

ради  

   

12. Про внесення змін до деяких рішень обласної ради 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

   

13. Про Стратегію розвитку малого та середнього підприємництва 

Черкаської області на 2017-2020 роки 

Доповідають: 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

http://oblradack.gov.ua/files/docs/3-8-7.doc
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 14. Про внесення змін до окремих рішень обласної ради (Про Агенцію 

регіонального розвитку Черкаської області) 

Доповідають: 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

   

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

                  15. Про внесення змін до обласної програми фінансування ремонту 

доріг загального користування державного і місцевого значення, які 

проходять територією Черкаської області, та розвитку дорожньої 

інфраструктури на 2016-2018 роки 

 Доповідають: 

Чубань 

Сергій Васильович 

- начальник управління транспорту, 

дорожнього господарства та оборонно-

промислового комплексу обласної 

державної адміністрації 

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 
 
 

 16. Про внесення змін до обласної програми розвитку громадянського 

суспільства на період до 2019 року 

Доповідають: 

Суховий 

Микола Олександрович 

- т. в. о. директора Департаменту культури та 

взаємозв’язків з громадськістю обласної 

державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

17. Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.02.2012 № 13-

6/VI «Про Програму розвитку інформаційного простору Черкаської області 

на 2012 – 2017 роки» 

Доповідають: 

Суховий 

Микола Олександрович 

- т. в. о. директора Департаменту культури та 

взаємозв’язків з громадськістю обласної 

державної адміністрації  

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  
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18. Про внесення змін до Регіональної програми інформатизації 

Черкаської області на 2016 – 2017 роки „Електронна Черкащина“  

Доповідають: 

Суховий 

Микола Олександрович 

- т. в. о. директора Департаменту культури та 

взаємозв’язків з громадськістю обласної 

державної адміністрації  

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

            19. Про внесення змін до рішення обласної ради від 03.06.2016             

№ 5-2/VII «Про обласну програму охорони навколишнього природного 

середовища на 2016- 2020 роки» 

 Доповідають: 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

20. Про внесення змін до програми підтримки діяльності органів 

виконавчої влади на 2016-2020 роки 

Доповідають: 

Овчаренко 

Сергій Миколайович 

- заступник голови, керівник апарату 

облдержадміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

21. Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.12.2016               

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

Доповідають: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

облдержадміністрації 

 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

           22. Про  звіт за 2016 рік із проведення моніторингу виконання Плану 

реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2015 -2017 роки 

Доповідають: 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 
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 Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

           23. Про внесення змін у додаток до рішення обласної ради від 

25.06.2015 № 41-1/VI «Про перспективний план формування територій 

громад Черкаської області» 

 Доповідають: 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 

24. Про території та об’єкти природно-заповідного фонду області 

Доповідають: 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

25. Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу 

лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії по 

Монастирищенському комунальному спеціалізованому лісогосподарському 

підприємству 

           Доповідають: 

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 
 
 

        26. Про припинення державному підприємству "Смілянське лісове 

господарство" права користування частиною мисливських угідь 

 Доповідають: 

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 
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         27.  Про припинення державному підприємству "Черкаське лісове 

господарство" права користування частиною мисливських угідь 

 Доповідають: 

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 
 
 

          28. Про надання ТОВ "Мисливський клуб Фазан"у користування 

мисливських угідь для ведення мисливського господарства в лісових масивах 

Будянського, Смілянського, Городищенського лісництва ДП "Смілянське 

лісове господарство" 

Доповідають: 

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 ТОВ "Мисливський клуб Фазан" у користування 

мисливських угідь для ведення мисливського господарства в угіддях 

Дахнівського, Свидівського, Мошнівського лісництва ДП "Черкаське лісове 

господарство" та по межі судового ходу Кременчуцького водосховища 

Доповідають: 

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 

 

30. Про надання гірничого відводу кооперативу «Будсервіс» для 

розробки Катеринопільського -2 родовища пісків 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 
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           31.  Про хід виконання рішення обласної ради від 28.12.2011 № 11-2/VI 

"Про обласну цільову соціальну програму реформування системи закладів 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2012-2017 

роки" 

Доповідають: 

Покатілова 

Оксана Іванівна 

- начальник служби у справах дітей обласної 

державної адміністрації 

Сілко 

Лариса Аркадіївна 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

32. Про хід виконання рішення обласної ради від 03.06.2016 № 5-3/VIІ 

"Про обласну цільову програму забезпечення підготовки (перепідготовки) та 

безперервного професійного розвитку медичних кадрів на 2016-2020 роки" 

Доповідають: 

Лобас 

Михайло Віталійович 

- начальник управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 

Сілко 

Лариса Аркадіївна 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

33.  Про передачу виробів медичного призначення 

Доповідають: 

   Лобас 

Михайло Віталійович 

- начальник управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 

    Сілко 

    Лариса Аркадіївна 

   - секретар  постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

          34. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який 

враховується при визначенні вартості будівництва на стадії розробки 

проектної документації (нового будівництва, реконструкції, реставрації, 

капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що здійснюється 

за рахунок коштів обласного бюджету 

 Доповідають: 

Демиденко 

Сергій Миколайович 

- директор Департаменту містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства обласної 

державної адміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 
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 35.  Про делегування повноважень обласної ради обласній державній 

адміністрації 

Доповідають: 

Тарасенко  

Валентин Петрович 

- перший заступник голови обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

         

 36. Звіт постійної комісії обласної ради з питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини 

 Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 

37. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 

України Герасименка О.В. 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

38. Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Черкаської обласної ради 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

39. Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради 

Доповідає: 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату  обласної ради 

 

40. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до голів 

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

Черкаської області щодо вирішення питання порушення міжпосадових 

співвідношень у розмірі оплати кваліфікованої і некваліфікованої праці 

працівників галузі охорони здоров'я  

 



14 

 Доповідає: 

Федорук  

Олександр Леонідович 

 

- депутат обласної ради 

41.  Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

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

Верховної Ради України А.Парубія щодо відшкодування втрачених 

депозитних вкладів соціально-незахищеним вкладникам кредитних спілок 

Доповідає: 

Мушієк 

Михайло Григорович 

- керівник фракції ПП ВО «Батьківщина»в 

обласній раді 

 

            42. Про звернення Черкаської обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Міністерства культури України, Міністерства 

оборони України щодо заходів по збереженню ландшафтно-архітектурного 

комплексу "Садиба Даховських" в Черкаській області 
 

Доповідає: 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

43. Про звернення Черкаської обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо підтримки 

законопроекту № 6208  щодо фінансового забезпечення державного закладу 

«Спеціалізована медико-санітарна частина № 14 Міністерства охорони 

здоров’я України» 

Доповідає: 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

 44. Про звернення Черкаської обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, обласних рад щодо 

підтримки законопроектів № 5561 та № 5562  щодо внесення змін до чинного 

законодавства в Україні в частині формування цивілізованого ринку 

доступних вживаних автомобілів в Україні 

 Доповідає: 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

 

45. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Премєр-

міністра України Гройсмана щодо необхідності реалізації державних 

соціальних гарантій і пільг дітям війни 

Доповідає: 

Ботнар  

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода»  в обласній 

раді 
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46.  Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України та Міністерства охорони здоровя України щодо 

неприпустимості проведення несистемної медичної реформи 

Доповідає: 

Ботнар  

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода»  в обласній 

раді 

 

47. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Державної 

служби України з питань геодезії, картографії та кадасту щодо проведення 

перевірки діяльності Головного управління Держгеокадастру в Черкаській 

області за час перебування на посаді виконувача обовязків начальника Залоги 

Ольги Володимирівни та її звільнення з займаної посади 

Доповідає: 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- керівник фракції Партії «Відродження» в 

обласній раді 

 

48. Про депутатський запит депутата обласної ради Сегеди А.В. щодо 

ситуації навколо введення абонентської плати за підключення до газових 

мереж. 

Доповідає: 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

49. Про депутатський запит депутата обласної ради Буданцева Р.П. 

щодо виділення службового автомобіля Чорнобаївському відділенню поліції 

Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Черкаській області 

Доповідає: 

Буданцев 

Роман Петрович 

- депутат обласної ради 

 

 

50. Про обмеження руху автомобільного транспорту по мосту через      

р. Дніпро 

Доповідає: 

Кокодзей 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії з питань розвитку 

інфраструктури та житлово-комунального 

господарства  
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 Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 65  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) 

 

Вручення заступником голови обласної ради Гайовичем В.Ю.  Грамоти 

Верховної Ради   Даценку Л.М.  

Вельбівець О.І. поінформував, що відповідно до рішення обласної ради 

«Про організацію щорічного обласного конкурсу на кращу сільську раду» та 

рішення конкурсної комісії затверджено переможців обласного конкурсу на 

кращу сільську раду за підсумками роботи у 2016 році. Нагородив 

дипломами обласної ради та грошовими преміями сільські ради: Городецьку 

сільську раду Уманського району (І місце), Юрківську сільську раду 

Звенигородського району та Білашківську сільську раду Тальнівського 

району (ІІ місце), Виноградську сільську раду Лисянського району, 

Мошнівську сільську раду Черкаського району та Матусівську сільську раду 

Шполянського району (ІІІ місце).  

(вручає дипломи Вельбівець О.І., зачитує Мовчан В.О.) 

Вельбівець О.І. повідомив, що відповідно до Регламенту надійшли 

заяви від депутатів обласної ради Копійченка В.П., Короткова О.Г., 

Нестеренка І.І., Скіченка А.П. про вихід із складу депутатської фракції 

Радикальної партії Олега Ляшка. 

 

Голосування за секретаріат: 

«За»- 64, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 7  

 

 I. Оголошення заяв, звернень, повідомлень 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Похольчук Р.В. виступив із депутатським зверненням щодо проведення 

перевірки діяльності Головного управління Держгеокадастру в Черкаській 

області за час перебування на посаді виконувача обов’язків начальника   

Залоги О.В. та її звільнення з займаної посади.  

Булатецький М.І. запропонував направити означене звернення до 

Генеральної прокуратури України.  

Клімов Є.П., як ініціатор розгляду означеного питання на пленарному 

засіданні, підтримав пропозицію депутата обласної ради Булатецького М.І.  

Вельбівець О.І. поінформував, що надійшли заяви від КСП «Ягубець» 

та КСП «Родниківка» з проханням надати їм час для виступу. 

Лошков О.Г. вніс пропозицію надати слово представникам сіл Ягубець 

та Родниківка. 
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 Голосування за надання часу для виступу  

представнику  КСП «Ягубець» 

 «За» - 67, «Проти» - 0 , «Утрималося» -1, «Не голосувало» - 3. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Представник КСП «Ягубець» зачитала звернення до Президента 

України та Прем’єр-міністра України жителів села Родниківка Уманського 

району та села Ягубець Христинівського району. 

 

Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання 

 звернення до Президента України та Прем’єр-міністра України  

жителів села Родниківка Уманського району та 

 села Ягубець Христинівського району. 

«За»- 71, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 1 

 

Голосування за надання часу для виступу представнику  

громадської коаліції «Народна довіра»  

«За» - 70, «Проти» - 1 , «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 1. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Представник громадської коаліції «Народна довіра» щодо не надання 

ТОВ «Мисливський клуб Фазан» у користування мисливських угідь для 

ведення мисливського господарства в лісових масивах  Будянського, 

Смілянського, Городищенського лісництва ДП «Смілянське лісове 

господарство» та угіддя Дахнівського, Свидівського, Мошнівського ДП 

«Черкаське лісове господарство». Звернув увагу на обов’язковість  

проведення громадських слухань та необхідність погодження місцевої влади. 

 

Голосування за надання часу для виступу вчителю КЗ «Смілянської 

спеціальної загально-освітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів  

Черкаської обласної ради» 

«За» - 54, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 17. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Представник КЗ «Смілянської спеціальної загально-освітньої школи-

інтернату І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради», яка подякувала 

керівництву обласної ради та депутатам обласної ради Далібожаку І.С. та 

Костюченку В.О. за підтримку питання подальшого функціонування 

навчального закладу та розширення освітніх послуг для дітей з особливими 

потребами. Поінформувала про фінансування закладу та стан виконаних 

ремонтних робіт, окреслила основні напрямки перспективного плану. 

Лошков О.Г. - із заявою щодо неприпустимості будівництва екологічно 

небезпечного промислового виробництва ТЕС. Звернувся до голови обласної 

ради Вельбівця О.І. та голови обласної державної адміністрації Ткаченка 

Ю.О. із проханням відвідати з робочим візитом  Золотоніщину для 

врегулювання ситуації із можливим будівництвом ТЕС.  
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 Зазначив, що, як голова регламентної постійної комісії, має слідкувати 

за дотриманням чинного законодавства депутатами обласної ради. Звернув 

увагу на те, що  депутата обласної ради Яріша А.А. офіційно призначено 

головою Черкаської РДА. Тому, відповідно до ЗУ «Про державну службу в 

Україні» він повинен скласти повноваження депутата обласної ради, або 

визначитись із цим питанням. 

Вельбівець О.І. доручив начальнику юридичного відділу виконавчого 

апарату обласної ради вивчити питання та підготувати правовий висновок.  

 Ботнар Ю.А. зачитав звернення до вищої Ради Правосуддя, Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України і до Громадської ради доброчесності 

щодо дисциплінарного проступку колегії суддів  І.Поєдинок, Ірина Соломка 

та Микола Ятченко апеляційного суду Черкаської області з проханням 

відсторонити їх від суддівства. Зазначив, що своєю ухвалою колегія суддів 

дозволила відпустити з під варти основного підозрюваного в організації 

жорстокого вбивства  журналіста Василя Сергієнка. Депутат обласної ради 

вважає неприпустимим такі дії суддів, що дискредитують та ганьблять честь 

людей у мантіях.  

Також звернув увагу присутніх на те, що Головне управління 

Держгеокадастру в Черкаській області - злочинне угрупування  та  

запропонував передати повноваження управління на рівень місцевих рад. 

Воронов С.П. запропонував перевірити доцільність отримання групи 

інвалідності державними службовцями та посадовими особами органів 

місцевого самоврядування за останні 15 років. 

Сегеда А.В. зачитав депутатський запит щодо ситуації навколо 

введення абонентської плати за підключення до газових мереж. 

Рибченко О.В. зачитав депутатський запит до правоохоронних органів 

та прокуратури області щодо проведення перевірки факту отримання групи 

інвалідності депутата обласної ради Мушієка М.Г. 

Захарцев П.П. зачитав депутатське звернення до голови обласної 

державної адміністрації Ткаченка Ю.О. щодо критичної ситуації, що 

склалася на автомобільних шляхах населених пунктів міста Чигирин, села 

Галаганівка та села Стецівка Чигиринського району. Звернувся з проханням 

розробити заходи щодо проведення аварійних робіт. 

Коваленко В.М. зазначила, що культурна політика в області відсутня. 

Нагадала, що на сесії обласної ради 2016 року зачитувала відкритий          

лист- звернення щодо негативного ставлення до культурної сфери. Після 

неодноразових звернень до голови обласної державної адміністрації  до цього 

часу не створено обласну програму підтримки творчих спілок, з минулого 

року не надруковано журнал «Холодний Яр», який чекають в навчальних 

закладах, як хрестоматію з літератури рідного краю, також не відбулося 

засідання експертної ради з книговидання. Поінформувала, що до Черкаської 

обласної організації Національної спілки письменників України надійшла 

позовна заява про стягнення заборгованості за комунальні послуги та 

виселення їх із орендованого приміщення. 

Звернулася до голови обласної ради Вельбівця О.І., голови обласної 

державної адміністрації, депутатського корпусу з проханням передати 
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 Черкаській обласній організації Національної спілки письменників України в 

безоплатне користування приміщення за адресою м.Черкаси, вул. Хрещатик, 

219, створити програму підтримки творчих спілок на Черкащині та закласти 

кошти для забезпечення належних умов праці та розвитку духовного 

простору Шевченкового краю. 

Озірний О.А. також запропонував розробити обласну програму 

підтримки книговидання та творчих спілок, також передбачити відповідне 

фінансування на ці цілі. 

Вельбівець О.І. звернув увагу присутніх у залі, що доручення щодо 

розробки обласної програми підтримки творчих спілок вже було надано 

управлінню культури обласної державної адміністрації, але,  на жаль, до 

цього часу не виконано. Звернувся до голови обласної державної 

адміністрації Ткаченка Ю.О. з проханням дати доручення прискорити 

розробку програми та затвердження її на пленарному засіданні обласної ради. 

Поінформував, що до секретаріату обласної ради надійшло звернення 

народних депутатів Верховної Ради України Рудика, Голуба і Петренка та 

запропонував помічнику народного депутата зачитати звернення. 

Помічник народного депутата зачитала звернення. 

Вельбівець О.І. звернувся до депутатського корпусу з проханням 

врахувати дане звернення при розгляді відповідних питань порядку денного. 

 

II. Порядок денний пленарного засідання 

 

Голосування за порядок денний (за основу) 

«За» - 70 , «Проти» - 0 , «Утрималося» -0, «Не голосувало» -2. 

ВИСТУПИЛИ: 

Лошков О.Г. запропонував розглянути першим питанням «Про 

звернення жителів с. Ягубець Христинівського району та с. Родниківка 

Уманського району», а також пункт 1.13 порядку денного виключити.  

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Лошкова О.Г. щодо 

розгляду першим питанням «Про звернення жителів с. Ягубець 

Христинівського району та с. Родниківка Уманського району» 

«За» - 68 , «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

ВИРІШИЛИ: питання «Про звернення жителів с. Ягубець Христинівського 

району та с. Родниківка Уманського району» включити в порядок денний    

№ 1. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Лошкова О.Г. щодо 

виключення пункту 1.13 з питань порядку денного пленарного засідання. 

«За» -52 , «Проти» - 0 , «Утрималося» -3, «Не голосувало» -17. 

 

ВИРІШИЛИ: пункт 1.13 виключити з порядку денного сесії. 
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 ВИСТУПИЛИ: 

Далібожак В.М. зазначила, що на минулій сесії було прийнято  

звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету Міністрів України 

та Національної комісії,  що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, щодо врегулювання  ситуації на 

ПАТ “Черкасиобленерго”  та запропонувала надати слово голові обласної 

державної адміністрації Ткаченку Ю.О. для доповіді з означеного питання 

після розгляду звернення громадян з Чигиринського району. 

Мушієк М.Г. зачитав два депутатські запити та запропонував включити 

їх в порядок денний: 

1) Депутатський запит депутата обласної ради Буданцева Р.П. щодо 

виділення службового автомобіля Чорнобаївському відділенню 

поліції Золотоніського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Черкаській області; 

2) Депутатський запит Буданцева Р.П. щодо передачі приміщення 

аптеки з обласної комунальної власності до Іркліївської сільської 

ради  

 

Вельбівець О.І. зазначив що включення питання щодо передачі 

приміщення аптеки в порядок денний суперечить регламенту обласної ради. 

Звернувся до голови постійної комісії з регламенту з проханням надати 

роз’яснення.  

Лошков О.Г. запропонував уточнити формулювання питання 

«розглянути питання щодо передачі» та включити його в порядок денний. 

 

Голосування за включення до порядку денного питання «Про депутатський 

запит депутата обласної ради Буданцева Р.П. щодо виділення службового 

автомобіля Чорнобаївському відділенню поліції Золотоніського відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області» 

(пропозиція депутата обласної ради Мушієка М.Г.) 

«За» -43 , «Проти» - 5, «Утрималося» -3, «Не голосувало» -21. 

 

ВИРІШИЛИ: включити питання «Про депутатський запит депутата обласної 

ради Буданцева Р.П. щодо виділення службового автомобіля 

Чорнобаївському відділенню поліції Золотоніського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Черкаській області» в порядок 

денний 15 сесії. 

 

Голосування за включення до порядку денного питання «Депутатський 

запит Буданцева Р.П. щодо передачі приміщення аптеки з обласної 

комунальної власності до Іркліївської сільської ради» 

(пропозиція депутата обласної ради Мушієка М.Г.) 

«За» -41 , «Проти» - 1, «Утрималося» -4, «Не голосувало» -26. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ:  
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 Кокодзей В.М. запропонував включити в порядок денний пленарного 

засідання питання «Про обмежування руху автомобільного транспорту по 

мосту через р. Дніпро». 

 Вельбівець О.І. запитав чи розглядалося це питання постійною 

комісією обласної ради. 

 

 Голосування за включення до порядку денного питання «Про 

обмежування руху автомобільного транспорту по мосту через р. Дніпро» 

(пропозиція депутата обласної ради Кокодзея В.М.) 

«За» -50 , «Проти» - 0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -22. 

 

ВИРІШИЛИ: включити питання «Про обмежування руху автомобільного 

транспорту по мосту через р. Дніпро» в порядок денний 15 сесії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гайович В.Ю. запропонував включити в порядок денний пленарного 

засідання питання «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсного 

відбору керівників підприємств, установ, закладів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області». 

Вельбівець О.І. зазначив, що включення питання у порядок денний 

пленарного засідання, запропоноване Гайовичем В.Ю., суперечить 

Регламенту обласної ради. Проект рішення не розглядався на засіданнях 

постійних комісій обласної ради та засіданні президії обласної ради. 

Копійченко В.П. запропонував розглянути питання порядку денного 

пленарного засідання «Про внесення змін до рішення обласної ради від 

23.12.2016  № 11-2/VII «Про обласний бюджет на 2017 рік» третім питанням. 

Вельбівець О.І. звернув увагу на те, що прийняття рішення «Про 

внесення змін до рішення обласної ради від 23.12.2016  № 11-2/VII «Про 

обласний бюджет на 2017 рік»  потребує першочергово прийняття рішень 

про внесення змін до обласних програм. 

Булатецький М.І. зазначив, що був проти обрання заступника голови 

обласної ради. Звернув увагу на те, що фракція в обласній раді «Радикальної 

партії» вже не існує, тому запропонував скоротити посаду заступника голови 

обласної ради.  

Бачинська І.І. виступила із проханням поставити на голосування про  

включення в порядок денний пленарного засідання питання «Про внесення 

змін до Порядку проведення конкурсного відбору керівників підприємств, 

установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області», яке запропонував депутат обласної ради Гайович В.Ю. 

Вельбівець О.І. повторно наголосив, що включення означеного питання 

у порядок денний пленарного засідання суперечить Регламенту обласної 

ради. 

Мушієк М.Г. повторно звернувся з проханням поставити на 

голосування про включення в порядок денний депутатського запиту 

Буданцева Р.П. щодо передачі приміщення аптеки з обласної комунальної 

власності до Іркліївської сільської ради. 
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Голосування за повернення до голосування щодо включення до порядку 

денного питання «Депутатський запит Буданцева Р.П. щодо передачі 

приміщення аптеки з обласної комунальної власності до  

Іркліївської сільської ради» 

(пропозиція депутата обласної ради Мушієка М.Г.) 

«За» -25, «Проти» - 5, «Утрималося» -5, «Не голосувало» -37. 

(рішення не прийнято) 

 

Голосування за порядок денний 

(із змінами і доповненнями, в цілому) 

«За» -66, «Проти» - 0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -6. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. – Про звернення жителів с. Ягубець Христинівського 

району та с. Родниківка Уманського району. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення жителів с. Ягубець 

Христинівського району та с. Родниківка Уманського району» приймається, 

додається. 

Голосування  

 «За» -67, «Проти» - 0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -5. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Вельбівець О.І. запросив до виступу голову Черкаської обласної 

державної адміністрації Ткаченка Ю.О. для повідомлення інформації щодо 

вирішення ситуації, що склалася на ПАТ «Обленерго» та ПАТ «Азот», 

відповідно до внесеної пропозиції депутатом обласної ради Далібожак В.М.  

Ткаченко Ю.О. подякував депутатському корпусу за підтримку у 

вирішенні означеного питання. Поінформував, що 9 червня має надійти 

перший транш коштів на рахунок «Обленерго» у сумі 25 мільйонів, а також 

кошти на виплату із заборгованості заробітної плати. Зазначив, що загалом 

повинно надійти  на рахунок «Обленерго» 85 мільйонів гривень. Розпочато 

виплату заробітної плати на ПАТ «Азот».  

Вельбівець О.І. оголосив перерву на 20 хвилин. 

 

(Перерва) 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 45  депутатів. 

 

2. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) СЛУХАЛИ: 

 Вельбівця О.І. - Про прийняття майна у комунальну власність 
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 ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про прийняття майна у комунальну 

власність» приймається, додається. 

 

Голосування  

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

 

2) СЛУХАЛИ: 

 Дудник Н.Д. – Про передачу майна комунальної власності. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про передачу майна комунальної 

власності» приймається, додається. 

 

Голосування  

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

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 59  депутатів. 

 

3) СЛУХАЛИ: 

Дудник Н.Д. – Про передачу цілісного майнового комплексу 

комунального підприємства «Кам’янська центральна районна аптека № 29» 

Черкаської обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Воронов С.П., Тарасенко В.П. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про передачу цілісного майнового 

комплексу комунального підприємства «Кам’янська центральна районна 

аптека № 29» Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» -54, «Проти» - 0, «Утрималося» -2, «Не голосувало» - 7. 

 

4) СЛУХАЛИ: 

Дудник Н.Д. – Про списання майна комунальної власності 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про списання майна комунальної 

власності» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» -61, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 2. 

 

5) СЛУХАЛИ: 
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 Вельбівця О.І. - Про повернення з оренди цілісного майнового 

комплексу 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про повернення з оренди цілісного 

майнового комплексу» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» -61, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 2. 

 

6) СЛУХАЛИ: 

Дудник Н.Д. - Про надання дозволу на передачу в оренду майна 

бюджетним установам 

 

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

 Ботнар Ю.А. вніс пропозицію пункт 1 проекту рішення виключити. 

 

Голосування (за основу) 

 «За» -59, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

Голосування (за пропозицію депутата обласної рада Ботнара Ю.А.)  

 «За» -35, «Проти» - 1, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 24. 

 

Голосування (в цілому) 

 «За» -52, «Проти» - 7, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання дозволу на передачу в 

оренду майна бюджетним установам» приймається, додається. 

 

7) СЛУХАЛИ: 

 Вельбівець О.І.  - Про надання дозволу на передачу в оренду майна 

комунального підприємства «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради» 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання дозволу на передачу в 

оренду майна комунального підприємства «Аеропорт Черкаси Черкаської 

обласної ради»  приймається, додається. 

 

Голосування 

 «За» -57, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 5. 

 

8) СЛУХАЛИ: 

Вельбівець О.І. - Про надання дозволу на передачу в оренду майна 

Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання дозволу на передачу в 

оренду майна комунального підприємства «Аеропорт Черкаси Черкаської 

обласної ради»  приймається, додається. 
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Голосування 

 «За» -53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11. 

 

9) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. – Про надання дозволу на безоплатну передачу майна 

спільної власності територіальних громад, сіл, селищ та міст Черкаської 

області 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Рибченко О.В. 

 Ботнар Ю.А. вніс пропозицію пункт 1.2 проекту рішення виключити. 

 

Голосування (за основу) 

 «За» -60, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

Голосування (за пропозицію депутата обласної рада Ботнара Ю.А.)  

 «За» -25, «Проти» - 4, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 30. 

 

Голосування (в цілому) 

 «За» -50, «Проти» - 7, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання дозволу на безоплатну 

передачу майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ та міст 

Черкаської області» приймається, додається. 

 

10) СЛУХАЛИ: 

Дудник Н.Д. – Про внесення змін до рішення обласної ради від 

28.08.2015 № 42-14/VI «Про погодження плану санації комунального 

підприємства «Облпаливо» Черкаської обласної ради» 

 

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

 Лошков О.Г. запропонував при підготовці клопотання до суду 

врахувати технічну правку у Плані санації комунального підприємства 

«Облпаливо» Черкаської обласної ради, затвердженому рішенням обласної 

ради від 28.08.2015 № 42-14/VI, а саме, у абзаці другому пункту 5.7 

абревіатури «ДНР, ЛНР» замінити абревіатурою «ОРДЛО». 

 

Голосування  

 «За» -57, «Проти» - 5, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

 

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

ради від 28.08.2015 № 42-14/VI «Про погодження плану санації 

комунального підприємства «Облпаливо» Черкаської обласної ради» 

приймається, додається. 

 

11) СЛУХАЛИ: 



26 

 Вельбівця О.І. – Про внесення доповнень  та змін до деяких рішень 

обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І. 

 

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

деяких рішень обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» -57, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

12) СЛУХАЛИ: 

Дудник Н.Д. – Про реорганізацію комунального закладу «Корсунь-

Шевченківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 1-III ступенів 

Черкаської обласної ради» 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Булатецький М.І. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про реорганізацію комунального 

закладу «Корсунь-Шевченківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

1-III ступенів Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» -62, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

13) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про внесення змін до Методики розрахунку орендної 

плати за оренду майна обласної комунальної власності та пропорції її 

розподілу 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до Методики 

розрахунку орендної плати за оренду майна обласної комунальної власності 

та пропорції її розподілу» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» -56, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10. 

 

14) СЛУХАЛИ: 

Демиденка С.М. - Про передачу об’єктів та майна з балансу 

Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про передачу об’єктів та майна з 

балансу Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-
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 комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації» 

приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» -55, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11. 

 

15) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про призначення КАРПЕНКО О.А. на посаду 

завідувача комунального підприємства "Тальнівська центральна районна 

аптека № 73 Черкаської обласної ради" 

 

ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Булатецький М.І., Карпенко О.А.,          

Ботнар Ю.А., Зуєнко В.Г. 

Депутати обласної ради Булатецький М.І., Лошков О.Г., Ботнар Ю.А. 

задали запитання кандидату на посаду директора щодо прибутку 

підприємства, фінансових показників у минулому році, а також щодо участі 

підприємства у державній програмі «Доступні ліки». 

 Карпенко О.А. надала відповіді на запитання. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення КАРПЕНКО О.А. на 

посаду завідувача комунального підприємства «Тальнівська центральна 

районна аптека № 73 Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» -53, «Проти» - 1, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 10. 

 

16) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про призначення СОБКО І. В. на посаду директора 

комунального закладу "Черкаський обласний краєзнавчий музей" Черкаської 

обласної ради 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення СОБКО І. В. на 

посаду директора комунального закладу "Черкаський обласний краєзнавчий 

музей" Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування  

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

 

17) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про призначення БОНДАР М.І. на посаду директора 

комунального закладу «Черкаський обласний центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей» Черкаської обласної ради 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення БОНДАР М.І. на 

посаду директора комунального закладу «Черкаський обласний центр 
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 соціально-психологічної реабілітації дітей» Черкаської обласної ради» 

приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» -51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 16. 

 

18) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про призначення БУРСЬКОЇ Н.В. на посаду директора 

комунального закладу «Обласний міжрегіональний центр соціально-

психологічної реабілітації дітей у м.Умані  Черкаської обласної ради» 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення БУРСЬКОЇ Н.В. на 

посаду директора комунального закладу «Обласний міжрегіональний центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей у м.Умані  Черкаської обласної 

ради» Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування  

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

 

2. СЛУХАЛИ: 

Лошкова О.Г. -   Про обрання представників громадськості до складу  

поліцейської комісії  Департаменту патрульної поліції Національної поліції 

України, який рейтинговим голосуванням запропонував обрати дві 

кандидатури до складу комісії. 

  

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Ашавський О.В., Дармостук О.П.,    

Корнієнко О.В., Кравець Ю.М., Лавров Я.П., Наконечний Ю.В.,          

Улітенко В.В.,        Фюдр О.С., Рябошлик О.В. 

 Лошков О.Г. поінформував, що члени  постійної комісії обласної ради 

не рекомендують  Крохіна С.А. до складу поліцейської комісії та 

запропонував зняти його кандидатуру. 

 

Голосування (кандидат до складу поліцейської комісії Ашовський О.В.) 

 «За» -16, «Проти» - 1, «Утрималося» - 11, «Не голосувало» - 41. 

 

Голосування (кандидат до складу поліцейської комісії Дармостук О.П.) 

 «За» -4, «Проти» - 1, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 57. 

 

Голосування (кандидат до складу поліцейської комісії Корнієнко О.В.) 

 «За» -40, «Проти» - 0, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 25. 

 

Голосування (кандидат до складу поліцейської комісії Кравець Ю.М.) 

 «За» -21, «Проти» - 1, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 42. 

 

Голосування (кандидат до складу поліцейської комісії Лавров Я.П.) 

 «За» -4, «Проти» - 1, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 60. 

http://www.oblradack.gov.ua/anons1.html
http://www.oblradack.gov.ua/anons1.html
http://www.oblradack.gov.ua/anons1.html
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Голосування (кандидат до складу поліцейської комісії Наконечний Ю.В..) 

 «За» - 13, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 54. 

 

Голосування (кандидат до складу поліцейської комісії Улітенко В.В.) 

 «За» -23, «Проти» - 3, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 40. 

 

Голосування (кандидат до складу поліцейської комісії Фюдр О.С.) 

 «За» -25, «Проти» - 1, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 40. 

 

Голосування (кандидат до складу поліцейської комісії Шкаровський О.А.) 

 «За» -45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 24. 

  

 Вельбівець О.І. зазначив, що Корнієнко О.В. та Шкаровський О.А. 

обрані членами поліцейської комісії Департаменту патрульної поліції. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про обрання представників 

громадськості до складу  поліцейської комісії  Департаменту патрульної 

поліції Національної поліції України» приймається, додається. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

19.02.2016 № 3-7/VII «Про структуру і чисельність виконавчого апарату 

обласної ради» 

 

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

ради від 19.02.2016 № 3-7/VII «Про структуру і чисельність виконавчого 

апарату обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» -49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 20. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В.П. – Про внесення змін до рішення обласної ради від 

19.02.2016 № 3-8/VII «Про умови оплати праці голови обласної ради» 

 

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

Лупашко О.В. 

Вельбівець О.І. поінформував про наявність потенційного конфлікту 

інтересів. Заявив, що брати участь у голосуванні не буде. 

 Мушієк М.Г. вніс пропозицію щодо збільшення оплати праці голови 

обласної ради. 

 

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

ради від 19.02.2016 № 3-8/VII «Про умови оплати праці голови обласної 

ради» приймається, додається. 

http://www.oblradack.gov.ua/anons1.html
http://www.oblradack.gov.ua/anons1.html
http://oblradack.gov.ua/files/docs/3-8-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/3-8-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/3-8-7.doc


30 

  

Голосування (за основу) 

 «За» -55, «Проти» - 0, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 7. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Мушієка М.Г. 

 «За» -24, «Проти» - 1, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 37. 

 

Голосування (в цілому) 

 «За» -58, «Проти» - 0, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 4. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про умови оплати праці першого заступника голови 

обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Воронов С.П. 

Тарасенко В.П. оголосив про наявність потенційного конфлікту 

інтересів. Заявив, що брати участь у голосуванні не буде. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про умови оплати праці першого 

заступника голови обласної ради» приймається, додається. 

Голосування  

 «За» -56, «Проти» - 0, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 6. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. -  Про умови оплати праці  заступника голови обласної 

ради 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Рибченко О.В., Мушієк М.Г., Лошков О.Г., 

Гайович В.Ю. 

Булатецький М.І. запропонував скоротити посаду заступника голови 

обласної ради. 

Лошков О.Г. поінформував, що відповідно до Регламенту обласної 

ради питання про дострокове припинення повноважень заступника голови 

обласної ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як 

третини депутатів від загального складу ради або голови ради. 

Гайович В.Ю. зазначив про наявність потенційного конфлікту 

інтересів. Заявив, що брати участь у голосуванні не буде. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

(протокольно) 

Голосування  

 «За» - 40, «Проти» - 3, «Утрималося» - 11, «Не голосувало» - 15. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Мовчана В.О. – Про обрання постійної комісії обласної ради з питань 

охорони здоров’я 

http://oblradack.gov.ua/files/docs/3-8-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/3-8-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/3-8-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/3-8-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/3-8-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/3-8-7.doc
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ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Лошков О.Г. 

   

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про обрання постійної комісії обласної 

ради з питань охорони здоров’я» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» -67, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Мовчана В.О. – Про обрання постійної комісії обласної ради з питань 

соціального захисту населення 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г. 

 Мушієк М.Г. запропонував виключити із складу постійної комісії з 

питань агропромислового розвитку та земельних відносин Авраменка М.Ю. 

та включити його до складу постійної комісії з питань соціального захисту 

населення.   

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про обрання постійної комісії обласної 

ради з питань соціального захисту населення» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому, з доповненням фракції ВО "Батьківщина" 

щодо кандидатури депутата обласної ради Авраменка М.Ю.) 

 «За» -59, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про обрання голів постійних комісій обласної ради з 

питань охорони здоровя та з питань  соціального захисту населення, який 

вніс пропозицію обрати головою постійної комісії з питань охорони здоров’я 

депутата обласної ради Парамонова В.В.   

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Булатецький М.І., Парамонов В.В.,      

Судакевич В.Г., Сегеда А.В., Захарцев П.П. 

   

Голосування  

 «За» -44, «Проти» - 2, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 22. 

 

Вельбівець О.І. вніс пропозицію обрати головою постійної комісії з 

соціального населення депутата обласної ради Захарцева П.П. 

 Захарцев П.П. поінформував про самовідвід. 

Вельбівець О.І. вніс пропозицію обрати головою постійної комісії з 

соціального населення депутата обласної ради Рибченка О.В. 

 

Голосування  

«За» -38, «Проти» - 2, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 27. 
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Вельбівець О.І. вніс пропозицію обрати головою постійної комісії з 

соціального населення депутата обласної ради Ткаченка А.М. 

 

Голосування  

«За» -31, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 38. 

 

Рибченко О.В. запропонував поставити на голосування кандидатуру 

Захарцева П.П., так як його переконали колеги-депутати.  

Голосування  

«За» -44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 25. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про обрання голів постійних комісій 

обласної ради з питань охорони здоров’я та з питань  соціального захисту 

населення» приймається, додається. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Мовчана В.О. – Про внесення змін до складу постійних комісій 

Черкаської обласної ради 

 

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

комісій Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» -51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 19. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Лошкова О.Г. – Про внесення змін до деяких рішень обласної ради 

 

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

обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» -52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 18. 

 

 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Карманніка Р.В. – Про Стратегію розвитку малого та середнього 

підприємництва Черкаської області на 2017-2020 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Зуєнко В.Л., Давиденко О.Г., Яріш А.А. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про Стратегію розвитку малого та 

середнього підприємництва Черкаської області на 2017-2020 роки» 

приймається, додається. 
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Голосування  

 «За» -53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 9, «Не голосувало» - 8. 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Карманніка Р.В. – Про внесення змін до окремих рішень обласної ради  

 

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

 

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

обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» -55, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 18. 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Чубаня С.В. - Про внесення змін до обласної програми фінансування 

ремонту доріг загального користування державного і місцевого значення, які 

проходять територією Черкаської області, та розвитку дорожньої 

інфраструктури на 2016-2018 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Лошков О.Г., Ботнар Ю.А., Ткаченко А.М., 

Чен В.Є., Омаргалієв К.С., Лупашко О.В., Воронов С.П., Далібожак В.М.  

   

Голосування (за основу) 

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

 

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

 «За» -59, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11. 

 

Голосування (в цілому, з доповненнями і змінами) 

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

 

 

ВИРІШИЛИ: (протокольно) доручити управлінню транспорту, дорожнього 

господарства та оборонно-промислового комплексу обласної державної 

адміністрації підготувати проект звернення до Черкаської міської ради щодо 

виділення субвенції обласному бюджету на виконання заходів обласної 

програми фінансування ремонту доріг загального користування державного і 

місцевого значення, які проходять територією Черкаської області, та 

розвитку дорожньої інфраструктури на 2016-2018 роки. 

Рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної програми 

фінансування ремонту доріг загального користування державного і місцевого 

значення, які проходять територією Черкаської області, та розвитку 

дорожньої інфраструктури на 2016-2018 роки» приймається, додається. 
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 Голосування  

 «За» -55, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 18. 

 

Проведення реєстрації 

Зареєстровано 47 депутатів 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про внесення змін до обласної програми розвитку 

громадянського суспільства на період до 2019 року 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної 

програми розвитку громадянського суспільства на період до 2019 року» 

приймається, додається. 

 

Голосування  

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

 

Проведення реєстрації 

Зареєстровано 50 депутатів 

 

Голосування  

 «За» -45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Сухового М.О. – Про внесення змін до рішення обласної ради від 

17.02.2012 № 13-6/VI «Про Програму розвитку інформаційного простору 

Черкаської області на 2012 – 2017 роки» 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Вельбівець О.І.  

 

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

ради від 17.02.2012 № 13-6/VI «Про Програму розвитку інформаційного 

простору Черкаської області на 2012 – 2017 роки» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» -49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 4. 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Сухового М.О. – Про внесення змін до Регіональної програми 

інформатизації Черкаської області на 2016 – 2017 роки „Електронна 

Черкащина“ 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г.  

 

І. Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» -42, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 
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 (рішення не прийнято) 

 

Лошков О.Г. запропонував повернутися до розгляду означеного 

питання. Також поцікавився у доповідача щодо змін у додатку 2. 

Суховий М.О. зазначив, що зміни пов’язані із зміною назви 

департаменту.  

ІІ. Голосування  за повернення до голосування  

(пропозиція депутата обласної ради Лошкова О.Г.) 

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до Регіональної 

програми інформатизації Черкаської області на 2016 – 2017 роки 

«Електронна Черкащина» приймається, додається. 

 

Голосування  

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

 

18. СЛУХАЛИ: 

Звягінцеву О.М. – Про внесення змін до рішення обласної ради від 

03.06.2016 № 5-2/VII «Про обласну програму охорони навколишнього 

природного середовища на 2016- 2020 роки» 

 

ВИСТУПИЛИ: Баштан О.В., Вельбівець О.І., Коваленко В.М., Воронов С.П. 

 Звягінцева О.М. поінформувала про зміни, які запропонували 

Звенигородська районна рада, Тальнівська міська рада, Вільшанська селищна 

рада та Білозірська сільська рада в частині назв об’єктів, фінансування та 

відповідальних виконавців. Також внесено зміни по 9 заходам та їх джерелам 

фінансування. Надала відповідь депутату обласної ради Воронову С.П. щодо 

включення до обласної програми охорони навколишнього середовища           

р. Тясмин Канівського району.  

 

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

ради від 03.06.2016 № 5-2/VII «Про обласну програму охорони 

навколишнього природного середовища на 2016- 2020 роки» приймається, 

додається. 

Голосування  

 «За» -56, «Проти» - 1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 4. 

19. СЛУХАЛИ: 

Коваля В.В. - Про внесення змін до програми підтримки діяльності 

органів виконавчої влади на 2016-2020 роки 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до програми 

підтримки діяльності органів виконавчої влади на 2016-2020 роки» 

приймається, додається. 

Голосування  

 «За» -49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13. 
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 20. СЛУХАЛИ: 

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

23.12.2016 № 11-2/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік", яка звернула 

увагу на зміни та доповнення до проекту рішення. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Коломієць В.В., Воронов С.П. 

 

 І. Голосування  

 «За» -42, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 20. 

(рішення не прийнято) 

 

 Коломієць В.В. запропонував повернутися до голосування з питання 

«Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.12.2016 № 11-2/VII «Про 

обласний бюджет на 2017 рік». 

Голосування за повернення до голосування 

(пропозиція депутата обласної ради Коломійця В.В.) 

 «За» -43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 19. 

 

 Воронов С.П. звернув увагу на недоцільність фінансування 

професійно-технічних навчальних закладів, які готують випускників за 

професіями, які  не користуються попитом на сьогоднішній день. 

 

ІІ. Голосування  

 «За» -45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 18. 

 

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

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

приймається, додається. 

 

 

21. СЛУХАЛИ: 

Карманніка Р.В. - Про  звіт за 2016 рік із проведення моніторингу 

виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 

2015 -2017 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Овчаренко С.А., Вельбівець О.І. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про  звіт за 2016 рік із проведення 

моніторингу виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської 

області на період 2015 -2017 роки» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» -51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 11. 
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 22. СЛУХАЛИ: 

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

від 25.06.2015 № 41-1/VI «Про перспективний план формування територій 

громад Черкаської області» 

 

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

рішення обласної ради від 25.06.2015 № 41-1/VI «Про перспективний план 

формування територій громад Черкаської області» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» -43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 8, «Не голосувало» - 12. 

 

23. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про території та об’єкти природно-заповідного фонду 

області 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про території та об’єкти природно-

заповідного фонду області» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» -56, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

 

24. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про погодження клопотання щодо приведення 

існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії 

по Монастирищенському комунальному спеціалізованому 

лісогосподарському підприємству 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про погодження клопотання щодо 

приведення існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на 

категорії по Монастирищенському комунальному спеціалізованому 

лісогосподарському підприємству» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» -43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 18. 

 

 

25. СЛУХАЛИ: 

Горду В.І. - Про припинення державному підприємству "Смілянське 

лісове господарство" права користування частиною мисливських угідь 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Далібожак І.С., Зуєнко В.Л., Нестеренко І.І., 

Коверський А.М., Воронов С.П., Вельбівець О.І. 

 Далібожак І.С. запитав у доповідача, чи зверталися інші громадські 

організації  з проханням надати у користування мисливські угіддя. 
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 Зуєнко В.Л. зазначив, що відмова ДП «Смілянське лісове 

господарство» від права користування частиною мисливських угідь та 

передача їх у користування ТОВ «Мисливський клуб «Фазан» викликає 

сумніви. Запропонував створити комісію із представників депутатських 

фракцій для  розгляду означеного питання. 

 Нестеренко І.І.  звернув увагу на те, що на засіданні президії обласної 

ради було запропоновано запросити керівника ТОВ «Мисливський клуб 

Фазан» на пленарне засідання, але на сесії обласної ради керівник 

мисливського клубу відсутній. 

 Коваленко В.М. запропонувала питання доопрацювати. 

 Вельбівець О.І. зазначив, що з приводу розгляду означеного питання 

на початку пленарного засідання помічник народного депутат ВРУ  

зачитувала звернення щодо недоцільності передачі мисливських угідь. 

Запропонував обласному управлінню лісового та мисливського господарства, 

особам, які претендують на отримання у користування угіддя, крім 

визначеної законодавством процедури надання у користування мисливських 

угідь, спілкуватися з органами місцевого самоврядування, з громадами, так 

як їх інтереси можуть бути порушені.  

 

Голосування  

«За» - 23, «Проти» - 7, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 26. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

26. СЛУХАЛИ: 

Горда В.І. - Про припинення державному підприємству "Черкаське 

лісове господарство" права користування частиною мисливських угідь 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Воронов С.П. 

Голосування  

«За» - 25, «Проти» - 6, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 26. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Вельбівець О.І. запропонував 27, 28 питання порядку денного 

пленарного засідання залишити без розгляду та виключити із порядку 

денного, враховуючи результати голосування із 25 та 26 питання. 

 

Голосування  

«За» - 53, «Проти» - 1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 7. 

 

ВИРІШИЛИ: питання 27, 28 зняти з розгляду сесії. 
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 27. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про надання гірничого відводу кооперативу 

«Будсервіс» для розробки Катеринопільського -2 родовища пісків 

 

Голосування  

«За» - 35, «Проти» - 3, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 24. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

ВИСТУПИЛИ: Морозюк М.О., Пошиваник М.М., Лупашко О.В.,         

Гайович В.Ю., Ботнар Ю.А. 

 Морозюк М.О. надав коротку інформацію щодо діяльності 

кооператива «Будсервіс». 

 Депутати обласної ради Пошиваник М.М., Гайович В.Ю. 

запропонували повернутися до голосування з означеного питання. 

 Вельбівець О.І. звернув увагу депутатського корпусу, структурних 

підрозділів обласної державної адміністрації, суб’єктів правової ініціативи на  

необхідність своєчасного подання (за 20 днів) до виконавчого апарату 

обласної ради матеріалів для розгляду сесією обласної ради. 

 Ботнар Ю.А. звернув увагу депутатів на необхідність дотримання 

Регламенту обласної ради, а саме, що при поверненні до голосування 

необхідно обґрунтовувати причину.  

 

Голосування за повернення до голосування з питання № 27 «Про 

надання гірничого відводу кооперативу «Будсервіс» для розробки 

Катеринопільського -2 родовища пісків» (пропозиція депутатів  

обласної ради Пошиваника  М.М., Гайовича В.Ю.) 

«За» - 29, «Проти» - 2, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 30. 

 

 Вельбівець О.І. оголосив перерву у роботі пленарного засідання. 

 

  

 

Голова                                                                                       О. Вельбівець 

 


