
 

 

 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VII скликання 

 

____Сімнадцята   _ сесія 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

     20.10.2017                                  м. Черкаси                                №  30 

     

     пленарного засідання 

     обласної ради 

                         
 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    84 

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -    66 

 

3. Присутніх запрошених осіб     -    45 

    (Списки  додаються) 

 

 

 

Головуючий - Вельбівець О.І. 

Секретаріат:  Ніжніков В.М., Павличук В.М., Авраменко М.Ю.,         

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

 

У роботі сесії взяв участь заступник завідувача відділу організаційної роботи 

з регіонами Управління по зв’язках з місцевими органами влади і органами 

місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України Будник М.А. 

 



 

 

 

Порядок денний: 

 

1. Про скасування рішення Черкаської обласної ради від 08.09.2017 

№16-22/VII в частині внесення змін до обласної комплексної програми 

«Турбота» на 2014-2020 роки 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

 

2. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо надання пільг окремим 

категоріям громадян.  

Доповідає: 

Чикало 

Руслан Олександрович 

- Директор Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації 

 

 

3. Питання управління майном обласної комунальної власності: 

 

1) Про передачу майна комунальної власності 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії 

обласної ради з питань комунальної 

власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

 2) Про внесення змін до рішення обласної ради від 09.06.2017              

№ 15-3/VІІ "Про передачу майна комунальної власності" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії 

обласної ради з питань комунальної 

власності, підприємництва та 

регуляторної політики 
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3) Про списання майна комунальної власності 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії 

обласної ради з питань комунальної 

власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

  

 4) Про надання дозволу Черкаському обласному комунальному 

підприємству "Фармація" на передачу в оренду майна 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії 

обласної ради з питань комунальної 

власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

5) Про внесення змін до рішення обласної ради від 28.08.2015               

№ 42-15/VI "Про оренду майна комунального підприємства "Облпаливо" 

Черкаської обласної ради" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії 

обласної ради з питань комунальної 

власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

6) Про внесення змін до рішення обласної ради від 09.06.2017               

№ 15-6/VII «Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу» 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії 

обласної ради з питань комунальної 

власності, підприємництва та 

регуляторної політики 
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7) Про надання згоди на прийняття з державної власності до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

друкованої продукції 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії 

обласної ради з питань комунальної 

власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

8)  Про внесення змін до рішення обласної ради від 12.10.2016              

№ 9-20/VIІ "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору 

керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Черкаської області" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії 

обласної ради з питань комунальної 

власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

9) Про внесення змін до рішення обласної ради від 16.12.2016  

№ 10-18/VIІ "Про управління суб’єктами та об'єктами спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії 

обласної ради з питань комунальної 

власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

  10) Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.06.2016           

№ 5-50/VIІ "Про затвердження граничних сум витрат, що здійснюються за 

рахунок коштів обласного бюджету" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії 

обласної ради з питань комунальної 

власності, підприємництва та 

регуляторної політики 
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11) Про внесення змін до рішення обласної ради від 08.09.2017            

№ 16-16/VII «Про надання комунальному закладу «Черкаська обласна 

психіатрична лікарня» Черкаської обласної ради на поділ земельної ділянки»  

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії 

обласної ради з питань комунальної 

власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

12) Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки площею 25,1675 га комунального закладу 

«Черкаська обласна психіатрична лікарня» Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії 

обласної ради з питань комунальної 

власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

13) Про призначення КЛІМОВА М.Є. на посаду головного лікаря 

комунального закладу "Черкаська обласна станція переливання крові 

Черкаської обласної ради" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

   

14) Про передачу об’єкта 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 
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Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії 

обласної ради з питань комунальної 

власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

          

         4. Про внесення змін у додаток до Обласної програми підтримки вищих 

навчальних закладів Черкаської області на 2015-2019 роки 

Доповідають: 

Сімушина 

Оксана Іванівна 

- заступник  начальника управління освіти і 

науки обласної державної адміністрації 

 

Ковбоша 

Оксана Романівна  

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

5. Про внесення змін до обласної програми підвищення якості шкільної 

природничо-математичної освіти на період до 2021 року 

            Доповідають: 

Сімушина 

Оксана Іванівна 

- заступник  начальника управління освіти і 

науки обласної державної адміністрації 

 

Ковбоша 

Оксана Романівна  

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  
 

  

   

6. Про внесення змін у додаток до рішення обласної ради від 25.06.2015 

№ 41-1/VІ   «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 

        

 7. 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 
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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 
 

 

8. Про затвердження положення про персональні стипендії народним 

артистам України    

   Доповідають: 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- директор Департаменту культури та зв’язків 

з громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Ковбоша 

Оксана Романівна  

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

        9. Про хід виконання рішення обласної ради від 25.03.2016 №4-6/VIІ 

"Про Програму забезпечення правопорядку, запобігання і протидії корупції в 

області на 2016 – 2020 роки" 

Доповідають: 

Лютий 

Валерій Васильович 

- начальник Головного управління 

Національної поліції в Черкаській області 

 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 

        10.  Про хід виконання рішення обласної ради від 28.12.2011 № 11-3/VI , 

із змінами, внесеними рішенням від 03.06.2016 № 5-7/VII "Про Програму 

розвитку футболу в Черкаській області на 2012-2020 роки" 

Доповідають: 

Зеленський 

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту обласної державної 

адміністрації 

 

Ковбоша 

Оксана Романівна  

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

11.  Про погодження ПАТ "Золотоніський маслоробний комбінат" 

надання у користування ділянок надр з метою видобування питних підземних 

вод Златокраївського родовища 

Доповідають: 
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Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

          

 12. Про погодження КП "Комунальник-Сервіс" Шполянської міської 

ради надання у користування ділянок надр з метою видобування питних 

підземних вод Шполянського родовища 

Доповідають: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

           13. Про надання гірничого відводу Гельмязівському колективному 

підприємству "Будівельник" для розробки Коврайського родовища суглинків 

Доповідають: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

14. 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 

        15. 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 
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         16. 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 

         17. 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 

         18. Про віднесення міста Корсунь-Шевченківський Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області до категорії міст обласного 

значення 

Доповідають: 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

        19. Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної 

Ради України Коваленка О.Я. 

Доповідають: 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 
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         20. Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної 

Ради України Костюченка В.О. 

Доповідають: 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков  

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 

      21. Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

       

  22. Інформація голови тимчасової контрольної комісії обласної ради з 

перевірки використання коштів, які залучаються із державного та місцевих 

бюджетів для виконання ремонтних робіт доріг державного значення  

Доповідає: 

Воронов 

Сергій Павлович 

- голова тимчасової контрольної комісії 

обласної ради з перевірки використання 

коштів, які залучаються із державного та 

місцевих бюджетів для виконання 

ремонтних робіт доріг державного значення 

 

 

 23. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови 

Верховної Ради України Парубія А.В. та Прем’єр-міністра України 

Гройсмана В.Б. щодо державної підтримки фермерських господарств, 

сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та сімейних ферм 

Доповідає: 

Коваленко  

Олександр Анатолійович 

- депутат обласної ради 

 24. Про підтримку депутатських звернень депутатів Черкаської 

обласної ради Рябошлика О.В., Костюченка В.О. до Черкаської міської ради, 

Черкаського міського голови Бондаренка А.В. щодо відновлення діяльності 

комунального підприємства «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради та 

про звільнення від сплати земельного податку 
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Доповідають: 

Рябошлик  

Олександр 

Володимирович 

  - депутат обласної ради 

Костюченко  - депутат обласної ради  

Володимир Олександрович  

 

 

 25. Про звернення представників громади Городищенського району до 

голови Черкаської обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О., 

правоохоронних органів Черкаської області щодо неправомірних дій голови 

Городищенської районної державної адміністрації  

Доповідає: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 66  депутатів. 

 

Вручення головою обласної державної адміністрації Ткаченком Ю.О. 

державних нагород Топчій І.В., Алексеєвій Н.Д.  

Рябошлик О.В. оголосив та вручив Подяку від керівництва 53 бригади 

Кулику Ю., Плашенковій І., Сивак Л.І., Пінчук О.В., Ковалю В.В. 

Зелененко Л. за дорученням 131 окремого розвідувального батальйону 

вручив Подяку Ковалю В.В., Березаню Я.Г. та Чикалу Р.О. 

 

Голосування за секретаріат: 

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

 

Проведення перереєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 65  депутатів. 

  

I. Оголошення заяв, звернень, повідомлень 

ВИСТУПИЛИ:  

Омаргалієв К.С. зачитав звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо надання пільг 

окремим категоріям громадян. 

 Парамонов В.В. повідомив, що 13 років назад визнано День раку 

молочної залози. Зазначив, що управлінняv охорони здоров’я ОДА видано 

наказ про День відкритих дверей, тобто безоплатний прийом по всій області 

в медичних закладах. Поінформував, що 21.10.2017 в обласному 

онкологічному диспансері працюють безкоштовно всі служби з 8 години 

ранку. 
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Коваленко А.О. зачитав звернення  депутатів Черкаської обласної ради 

до Голови ВРУ Парубія А.В. та Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. 

щодо державної підтримки фермерських господарств, сільськогосподарської 

обслуговуючої кооперації та сімейних ферм та запропонував включити до 

порядку денного сесії.   

Мушієк М.Г. зазначив, що фракція ВО «Батьківщина» підготувала 

проект рішення про скасування рішення Черкаської обласної ради від 

08.09.2017 №16-22/VII в частині внесення змін до обласної комплексної 

програми «Турбота» на 2014-2020 роки. Враховуючи те, що фракція ВО 

«Свобода» підготувала ідентичний проект рішення, депутат обласної ради, 

керівник фракції ВО «Батьківщина» Мушієк М.Г. повідомив, що депутати від 

зазначеної фракції погоджуються на один загальний, спільно напрацьований 

проект рішення, який буде розглядатися першим на пленарному засіданні. 

Звернувся до депутатського корпусу з проханням підтримати  означений 

проект рішення.  

Вельбівець О.І. зазначив, що на 16 сесії було оголошено про розпуск 

фракції РПЛ в обласній раді у зв’язку із виходом з її складу 4 депутатів. 

Повідомив, що надійшло звернення депутата обласної ради Баштана О.В. з 

приводу того, що на думку членів цієї партії, така заява є передчасною і не 

відповідає дійсності. Означене депутатське звернення направлено на розгляд 

постійній комісії обласної ради з питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини та 

юридичному відділу виконавчого апарату обласної ради. Повідомив, що на 

наступному пленарному засіданні оголошення щодо розпуску фракції РПЛ 

буде спростовано або підтверджено.  

Запропонував надати представникам політичної сили Радикальної 

партії Олега Ляшка час для виступу.  

Ботнар Ю.А. виступив із запереченням щодо надання політичній силі 

РПЛ часу для оголошення заяв, звернень та депутатських запитів. Звернув 

увагу на те, що це порушення Регламенту. 

Вельбівець О.І. запропонував шляхом голосування вирішити питання 

щодо надання часу для оголошення заяв, звернень та депутатських запитів 

представникам Радикальної партії Олега Ляшка.  

 

Голосування за надання часу депутатам обласної ради від Радикальної 

партії Олега Ляшка для оголошення заяв, звернень та депутатських запитів 

«За» - 30 , «Проти» - 2, «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 36. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Воронов С.П. - з приводу початку опалювального сезону в м. Сміла та 

щодо підвищення тарифу на опалення у місті Кам’янка. Звернувся до  

керівництва ГУ Національної поліції та прокуратури області з проханням 

звернути  увагу на шахрайські дії посадових осіб щодо ситуації навколо 

будинку за адресою:  м. Кам’янка, вул. Героїв Майдану, 10. Також виступив 
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із пропозицією надати час для виступу представникам громадськості  

Городищенського району. 

 Костюченко В.О. зачитав звернення до Черкаської міської ради, 

міського голови м.Черкас Бондаренка А.В. щодо відновлення діяльності КП 

«Аеропорт Черкаси» та про звільнення від сплати земельного податку. 

Запропонував включити до порядку денного сесії. Звернувся до Гайовича 

В.Ю. поінформувати про діяльність тимчасової контрольної комісії із якості 

газової суміші в Черкаській області.  

Рябошлик О.В. закликав депутатів Черкаської міської ради до співпраці 

у питаннях відновлення КП «Аеропорт Черкаси» та забезпечення належного 

функціонування аеропорту відповідно до сучасних міжнародних вимог для 

перевезень пасажирів, а також комерційних перевезень та запропонував 

включити до порядку денного сесії. 

Далібожак І.С. висловив позицію фракції стосовно питання пільгового 

проїзду учасників бойових дій.  

 Бачинська І.І. запропонувала надати час для виступу, який їй відведено, 

як депутату обласної ради, голові Драбівської районної ради. 

Вельбівець О.І. повідомив, що надійшла заява від Кухарчука Д. про 

надання часу для виступу. 

Омаргалієв К.С. звернувся до депутатського корпусу про необхідність 

надати час для виступу депутатам від Радикальної Партії Олега Ляшка. 

Зазначив, що вони такі самі депутати, як і всі присутні в залі. 

 

Голосування за надання часу для виступу Кухарчуку Д. 

«За» -59 , «Проти» - 0 , «Утрималося» -1, «Не голосувало» - 8. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Кухарчук Д. - з пропозицією створити як найшвидше комісію, яка б 

визначала порядок надання добровольцям статусу учасника бойових дій. 

  

 Вельбівець О.І. звернувся  до керівників фракцій з проханням подати 

до складу комісії кандидатури з числа депутатів обласної ради для 

підготовки узгодженого проекту рішення обласної ради щодо розроблення 

Положення про визнання бійцями-добровольцями АТО жителів області, які 

перебували або перебувають у складі добровольчих формувань.  

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Ботнар Ю.А., Вагнер. 

Керівники фракцій подали кандидатури до складу означеної комісії:  

від БПП «Солідарність»  - Омаргалієв К.С.; 

від політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Черкащани» -           

Коваленко А.О.; 

від політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» -            

Мушієк М.Г.; 

від партії «Відродження» - Клімов Є.П.; 

від політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - Ботнар Ю.А.; 
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від політичної партії «Українське об’єднання патріотів УКРОП» -            

Сегеда А.В.; 

від депутатської групи «Територія справедливості» - Рибченко О.В.; 

від позафракційних – Коваленко В.М. 

 

ВИРІШИЛИ: 

(протокольно) 

 

Доручити комісії підготувати узгоджений проект рішення 

обласної ради щодо визнання бійців-добровольців АТО для 

розгляду на черговій сесії обласної ради.  

 

Голосування за надання часу для виступу представникам громади 

Городищенського району 

«За» -63 , «Проти» - 0 , «Утрималося» -0, «Не голосувало» -5. 

  

ВИСТУПИЛИ: 

Представник Городищенського району, який зачитав звернення до 

голови обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О. щодо неправомірних 

дій, на їх думку, голови Городищенської РДА та щодо комплексної перевірки 

Городищенської районної державної адміністрації. 

Булатецький М.І. виступив із критикою на адресу правоохоронних 

органів. 

Вельбівець О.І. запропонував депутату обласної ради         

Булатецькому М.І. звернення представників громадськості Городищенського 

району вважати його зверненням, як депутата обласної ради. 

Булатецький М.І. погодився з пропозицією голови обласної ради 

Вельбівця О.І. 

Ткаченко Ю.О. зазначив, що зазначене питання буде вивчено, за 

результатами буде вжито відповідних заходів.  

 

Голосування (звернення представників громади Городищенського району 

вважати депутатським зверненням депутата обласної ради      

Булатецького М.І. та включення в порядок денний сесії) 

«За» -63 , «Проти» - 0 , «Утрималося» -1, «Не голосувало» -4. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Бачинської І.І. 

щодо надання часу для виступу голові Драбівської районної ради Дзезі В.Д.  

«За» -42 , «Проти» - 0 , «Утрималося» -1, «Не голосувало» -25. 

(пропозиція не прийнята) 

 

Голосування за надання часу для виступу представнику громади 

Городищенського району Гордієнко Т.В 

«За» -44, «Проти» - 1 , «Утрималося» -0, «Не голосувало» -23. 
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ВИСТУПИЛИ:  

Бачинська І.І. зачитала звернення депутатів Драбівської районної ради 

щодо сприяння у виділенні коштів на капітальний та поточний ремонт 

автомобільних доріг у Драбівському районі.  

Вельбівець О.І. зазначив, що звернення депутатів Драбівської районної 

ради має бути направлене до Служби автомобільних доріг в Черкаській 

області  та облдержадміністрації для розгляду  по суті.  

 

ВИРІШИЛИ: 

(протокольно) 

 

рекомендувати Службі автомобільних доріг в Черкаській 

області, обласній державній адміністрації розглянути 

звернення депутатів Драбівської районної ради, схвалене 

18.10.2017, щодо сприяння у виділенні коштів на 

капітальний та поточний середній ремонт доріг у 

Драбівському районі. За результатами розгляду 

поінформувати на наступному пленарному засіданні. 

  

II. Порядок денний пленарного засідання. 
Голосування за порядок денний (за основу) 

«За» -59 , «Проти» - 0 , «Утрималося» -2, «Не голосувало» -8. 

 

Вельбівець О.І. запропонував звернення, які були озвучені, включити 

до порядку денного. 

Голосування за порядок денний (в цілому) 

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

 

1. СЛУХАЛИ: 

Ботнара Ю.А. - Про скасування рішення Черкаської обласної ради від 

08.09.2017 №16-22/VII в частині внесення змін до обласної комплексної 

програми «Турбота» на 2014-2020 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Ботнар Ю.А., Рябошлик О.В., представник 

громадськості, Рибченко О.В., Мушієк М.Г. 

Вельбівець О.І. звернув увагу, що запропонований проект рішення на 

засіданні президії обласної ради вирішено вважати загальним, спільно 

напрацьованим проектом усього депутатського корпусу. 

 Ботнар Ю.А. зазначив, що, враховуючи численні звернення громадян, 

які входять до пільгових категорій, виникла необхідність скасувати рішення 

Черкаської обласної ради від 08.09.2017 №16-22/VII в частині внесення змін 

до обласної комплексної програми «Турбота» на 2014-2020 роки, яким 

затверджено порядок виплати компенсації за проїзд автомобільним 

транспортом пільгових категорій громадян на міжміських та міжобласних 

маршрутах загального користування, як таке, що суперечить чинному 

законодавству Україні.  
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Наголосив на необхідності проведення громадського обговорення із 

залученням зацікавлених сторін та доопрацювати порядок перевезення 

пільгових категорій населення.  

 Вельбівець О.І. звернувся до обласної державної адміністрації та її 

структурних підрозділів, постійних комісій обласної ради з пропозицією 

врахувати необхідність проведення громадського обговорення при підготовці 

рішень, що подаються на розгляд обласної ради,.  

  

ВИСТУПИЛИ:  

Мушієк М.Г. зачитав проект звернення «Про скасування рішення 

обласної ради  від 08.09.2017 № 16-22/VII в частині затвердження Порядку 

виплати компенсації за проїзд автомобільним транспортом пільгових 

категорій громадян на міжміських внутрі- та міжобласних маршрутах 

загального користування (протяжність яких перевищує 50 км)», який був 

підготовлений фракцією ВО «Батьківщина». 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 66, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про скасування рішення Черкаської 

обласної ради від 08.09.2017 №16-22/VII в частині внесення змін до обласної 

комплексної програми «Турбота» на 2014-2020 роки» приймається, 

додається. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо надання пільг 

окремим категоріям громадян.  

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

надання пільг окремим категоріям громадян» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

3. Питання управління майном обласної комунальної власності 

1) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. - Про передачу майна комунальної власності 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про передачу майна комунальної 

власності» приймається, додається. 



17 

 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 46, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 22. 

 

2) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

09.06.2017  № 15-3/VІІ "Про передачу майна комунальної власності" 

 

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

 

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

ради від 09.06.2017  № 15-3/VІІ «Про передачу майна комунальної власності» 

приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 45, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 23. 

 

4) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. - Про надання дозволу Черкаському обласному 

комунальному підприємству "Фармація" на передачу в оренду майна. 

 

ВИСТУПИЛИ: Баштан О.В., Лошков О.Г., Вельбівець О.І.,  Ботнар Ю.А., 

Мотренко М.М. 

Голосування  

«За» - 37, «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 31. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

3) СЛУХАЛИ:  

 Вельбівця О.І. - Про списання майна комунальної власності 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про списання майна комунальної 

власності» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 24 

 

5) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

28.08.2015 № 42-15/VI "Про оренду майна комунального підприємства 

"Облпаливо" Черкаської обласної ради". 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Ботнар Ю.А., Булатецький М.І. 
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Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 41, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 28. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Вельбівець О.І. запропонував повернутися до голосування з питання 

«Про внесення змін до рішення обласної ради від 28.08.2015 № 42-15/VI 

"Про оренду майна комунального підприємства "Облпаливо" Черкаської 

обласної ради». 

 

Голосування за пропозицію голови обласної ради Вельбівця О.І. повернутися 

до голосування з питання «Про внесення змін до рішення обласної ради від 

28.08.2015 № 42-15/VI "Про оренду майна комунального підприємства 

"Облпаливо" Черкаської обласної ради» 

«За» - 47, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 21. 

(пропозиція прийнята)  

 

Голосування з питання «Про внесення змін до рішення обласної ради від 

28.08.2015 № 42-15/VI "Про оренду майна комунального підприємства 

"Облпаливо" Черкаської обласної ради» (за основу і в цілому)  

«За» - 47, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 22. 

 

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

обласної ради від 28.08.2015 № 42-15/VI "Про оренду майна комунального 

підприємства "Облпаливо" Черкаської обласної ради» приймається, 

додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Ботнар Ю.А. вніс пропозицію повернутися до голосування з питання 

«Про надання дозволу Черкаському обласному комунальному підприємству 

"Фармація" на передачу в оренду майна».  

 Вельбівець О.І. звернувся до депутатів обласної ради підтримати 

пропозицію депутата обласної ради Ботнара Ю.А.  

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Ботнара Ю.А. 

повернутися до голосування з питання «Про надання дозволу Черкаському 

обласному комунальному підприємству "Фармація" 

 на передачу в оренду майна» 

«За» - 44, «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 24. 

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування з питання «Про надання дозволу Черкаському обласному 

комунальному підприємству "Фармація" на передачу в оренду майна» 

«За» - 42, «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 26. 

(рішення не прийнято)  
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ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Рибченко О.В. 

Рибченко О.В. звернувся з пропозицією поставити на повторне 

голосування  означене питання. 

 Вельбівець О.І. поставив на повторне голосування пропозицію 

депутата обласної ради Рибченка О.В. 

 

Голосування з питання «Про надання дозволу Черкаському обласному 

комунальному підприємству "Фармація" на передачу в оренду майна» 

(пропозиція депутата обласної ради Рибченка О.В.  

поставити на повторне голосування) 

«За» - 42, «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 26. 

(рішення не прийнято)  

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.  

(протокольно) 

 

Вельбівець О.І. оголосив перерву на 20 хвилин.  

 

(Перерва) 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 47  депутатів. 

 

6) СЛУХАЛИ:  

 Петрова В.О. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

09.06.2017№ 15-6/VII «Про повернення з оренди цілісного майнового 

комплексу». 

 

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

 

І.  Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 41, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 7. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 49  депутатів. 

 

ІІ. Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 40, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.  

(протокольно) 
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7) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про надання згоди на прийняття з державної власності 

до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської 

області друкованої продукції. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 42, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.  

(протокольно) 

 

8) СЛУХАЛИ:  

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

12.10.2016  № 9-20/VIІ "Про затвердження Порядку проведення конкурсного 

відбору керівників підприємств, установ, закладів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області". 

 

Голосування 

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

(рішення не прийнято) 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.  

(протокольно) 

 

9) СЛУХАЛИ:  

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

16.12.2016 № 10-18/VIІ "Про управління суб’єктами та об'єктами спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області". 

  

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 42, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.  

(протокольно) 

 

ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В., Ботнар Ю.А., Омаргалієв К.С., Ботнар Ю.А., 

Яріш А.А. Вельбівець О.І. 

 

Проведення перереєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 47  депутатів. 
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10) СЛУХАЛИ:  

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

30.06.2016 № 5-50/VIІ "Про затвердження граничних сум витрат, що 

здійснюються за рахунок коштів обласного бюджету". 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Воронов С.П., Ботнар Ю.А., Лошков О.Г. 

 

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

ради від 30.06.2016 № 5-50/VIІ «Про затвердження граничних сум витрат, що 

здійснюються за рахунок коштів обласного бюджету» приймається, 

додається. 

 

Голосування  

«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13. 

 

11) СЛУХАЛИ:  

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

08.09.2017 № 16-16/VII «Про надання комунальному закладу «Черкаська 

обласна психіатрична лікарня» Черкаської обласної ради на поділ земельної 

ділянки» 

 

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

ради від 08.09.2017  № 16-16/VII «Про надання комунальному закладу 

«Черкаська обласна психіатрична лікарня» Черкаської обласної ради на поділ 

земельної ділянки» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 47, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11. 

 

12) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про погодження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки площею 25,1675 га комунального закладу 

«Черкаська обласна психіатрична лікарня» Черкаської обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про погодження технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 25,1675 

га комунального закладу «Черкаська обласна психіатрична лікарня» 

Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 50, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 
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13) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про призначення КЛІМОВА М.Є. на посаду головного 

лікаря комунального закладу "Черкаська обласна станція переливання крові 

Черкаської обласної ради". 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення КЛІМОВА М.Є. на 

посаду головного лікаря комунального закладу «Черкаська обласна станція 

переливання крові Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 51, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

 

14) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про передачу об’єкта з балансу Департаменту 

містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального 

господарства Черкаської обласної державної адміністрації. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про передачу об’єкта з балансу 

Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації» 

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

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

Вельбівець О.І. поінформував, що надійшла пропозиція від керівників 

фракцій повернутися до голосування з непроголосованих питань пункту № 3 

порядку денного сесії.  

Коломієць В.В. вніс пропозицію повернутися до голосування з 

непроголосованих питань п. 3 порядку денного пленарного засідання. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Коломійця В.В. 

повернутися до голосування з непроголосованих питань п. 3 порядку денного 

пленарного засідання. 

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

(пропозиція не прийнята) 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 Вельбівця О.І. - Про внесення змін у додаток до Обласної програми 

підтримки вищих навчальних закладів Черкаської області на 2015-2019 роки. 

 

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

Обласної програми підтримки вищих навчальних закладів Черкаської області 

на 2015-2019 роки» приймається, додається. 



23 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 56, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 56  депутатів. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної 

програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на 

період до 2021 року» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 54, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

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

громад Черкаської області». 

 

ВИСТУПИЛИ: Воронов С.П. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 25, «Проти» -2, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 27. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  

(протокольно) 

 

7. 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, який зазначив, що до програми включено 

всі автомобільні дороги загального користування державного значення та 

місцевого значення Черкаської області, що підлягають фінансуванню та/або 

співфінансуванню з місцевих бюджетів у 2017 році.  

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Ткаченко А.М., Баштан О.В., Лошков О.Г., 

Сахно А.П., Гончаренко В.Г., Костюченко В.О. 

 Вельбівець О.І. запропонував внести правку до програми, а саме у назві 

програми замінити  цифри «2017» на цифри «2018». 
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ВИРІШИЛИ: 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. 

 

Голосування (за основу і в цілому із правкою Вельбівця О.І.) 

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

 

8. СЛУХАЛИ: 

 Вельбівця О.І. - Про затвердження положення про персональні 

стипендії народним артистам України . 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про затвердження положення про 

персональні стипендії народним артистам України» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 46, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

 Лютого В.В. - Про хід виконання рішення обласної ради від 25.03.2016 

№4-6/VIІ "Про Програму забезпечення правопорядку, запобігання і протидії 

корупції в області на 2016 – 2020 роки". 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Баштан О.В., Ботнар Ю.А., Булатецький М.І., 

Кожухівський В.О., Ботнар Ю.А., Рябошлик О.В., Воронов С.П.,        

Рибченко О.В., Коваленко В.М., Парамонов В.В., Чміль В.О.,             

Давиденко О.Г.,    Мельник І.М.  

 Ботнар Ю.А. звернувся до доповідача із запитаннями щодо 

кримінальних вбивств громадян Сергієнка В. і Томіленка В.Г., щодо 

розслідування кримінального правопорушення  В. Артюх. 

Рябошлик О.В. звернув увагу начальника ГУ Національної поліції          

на саварійний участок дороги в смт Чорнобай, порекомендував встановити 

дорожні знаки або патрульну поліцію. 

 

І. Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 36, «Проти» - 2, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 20. 

 

Проведення перереєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 53  депутати. 

 

ІІ. Голосування  

«За» - 35, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 17. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  

(протокольно) 



25 

 

10. СЛУХАЛИ : 

  Зеленського М.В. - Про хід виконання рішення обласної ради від 

28.12.2011 № 11-3/VI , із змінами, внесеними рішенням від 03.06.2016 № 5-

7/VII "Про Програму розвитку футболу в Черкаській області на 2012-2020 

роки". 

 

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

Лошков О.Г., Ботнар Ю.А., Лашкул В.Г., Лупашко О.В., Дзюба А.М.,    

Коваль В.В., Коверський А.В. 

   

Голосування (за основу) 

«За» - 37, «Проти» -0, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 14. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  

(протокольно) 

 

 Вельбівець О.І. оголосив перерву. 

 

Проведення перереєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 35  депутатів. 

 

Сесія неповноважна. 

 

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

24 листопада 2017 року та запропонував після його закінчення провести 

вісімнадцяту сесію обласної ради. 

 

 

 

Голова                                                                                         О.Вельбівець 


