
 

 

 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VII скликання 

 

____Сімнадцята   _ сесія 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

28.11.2017                                       м. Черкаси                                    №  31 

     

пленарного засідання 

обласної ради 

(поновлення пленарного  

засідання) 

                        
 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    84 

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -   60 

 

3. Присутніх запрошених осіб     -   66  

    (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. 

 

 

 



 

 

 

Порядок денний: 

 

11.  Про погодження ПАТ "Золотоніський маслоробний комбінат" 

надання у користування ділянок надр з метою видобування питних підземних 

вод Златокраївського родовища 

Доповідає:  

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 

Доповідає: 

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 

Доповідає: 

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 
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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 

          

         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 
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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 

 

         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 
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         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 

Доповідають: 

Рябошлик 

Олександр Володимирович 

- депутат обласної ради 

Костюченко 

Володимир Олександрович 

- депутат обласної ради 

 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: 

Булатецький 

Микола Іванович 

- депутат обласної ради 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 56  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 головою обласної державної адміністрації Ткаченком Ю.О. 

державних нагород Поліщуку М.В., Журавльовій О.М., Єфімову В.В.,   

Скирді  К.Ф. 
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Вельбівець О.І. поінформував, що надійшли заяви від представників 

громадськості з проханням надати їм час для виступу. 

 

Голосування за надання часу для виступів представникам громадськості 

«За»- 54, «Проти»- 0, «Утрималося»- 2, «Не голосувало»- 3.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

Голова профспілкового комітету комунального підприємства КП 

«Комунальник» м. Сміли від імені всього колективу звернулася до голови 

обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О. з подякою щодо вирішення 

ситуації, яка склалася на підприємстві. 

Василенко А.С., заступник голови Черкаського обласного Товариства 

політичних в’язнів та репресованих, звернувся до депутатського корпусу 

обласної ради, обласної державної адміністрації з проханням спростити 

процедуру виплат політв’язням та репресованим і передбачити в обласній 

комплексній програмі «Турбота» на 2014-2020 роки кошти у сумі                 

700 гривень на одну особу.  

 

11. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про погодження ПАТ "Золотоніський маслоробний 

комбінат" надання у користування ділянок надр з метою видобування питних 

підземних вод Златокраївського родовища. 

  

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Омаргалієв К.С. 

Вельбівець О.І. поінформував, що надійшла заява від депутата обласної 

ради Кулініча В.В. про наявність конфлікту інтересів та його неучасті у 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про погодження ПАТ "Золотоніський 

маслоробний комбінат" надання у користування ділянок надр з метою 

видобування питних підземних вод Златокраївського родовища» 

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

12. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про погодження КП "Комунальник-Сервіс" 

Шполянської міської ради надання у користування ділянок надр з метою 

видобування питних підземних вод Шполянського родовища. 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С., Булатецький М.І. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про погодження КП "Комунальник-

Сервіс" Шполянської міської ради надання у користування ділянок надр з 
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метою видобування питних підземних вод Шполянського родовища» 

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 46, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 12. 

 

13. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про надання гірничого відводу Гельмязівському 

колективному підприємству "Будівельник" для розробки Коврайського 

родовища суглинків. 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання гірничого відводу 

Гельмязівському колективному підприємству "Будівельник" для розробки 

Коврайського родовища суглинків» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 50, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 7. 

 

14. СЛУХАЛИ:  

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

лісове господарство" права користування частиною мисливських угідь. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Лошков О.Г., Звягінцева О.М., Судакевич В.Г., 

Воронов С.П. 

  

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про припинення державному 

підприємству "Смілянське лісове господарство" права користування 

частиною мисливських угідь» не прийнято. 

 

(Хронологія прийняття рішення за стенограмою) 

 

Голосування (за основу і в цілому)(І голосування) 

«За» - 43, «Проти» -2, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 8. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Булатецького М.І. 

повернутися до голосування з питання №14 «Про припинення державному 

підприємству "Смілянське лісове господарство" права користування 

частиною мисливських угідь» 

«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» -1, «Не голосувало» - 15. 

(пропозиція прийнята) 
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Голосування по питанню №14. Про припинення державному підприємству 

«Смілянське лісове господарство» права користування частиною 

мисливських угідь (ІІ голосування) 

«За» - 21, «Проти» -6, «Утрималося» -11, «Не голосувало» - 22. 

(рішення не прийнято) 

 

15. СЛУХАЛИ:  

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

лісове господарство" права користування частиною мисливських угідь. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Булатецький М.І., Омаргалієв К.С.,     

Ткаченко Ю.О., Мельник І.М. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 39, «Проти» -5, «Утрималося» -9, «Не голосувало» - 7. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.  

(протокольно) 

 

16. СЛУХАЛИ:  

Горду В.І. - 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". 

 

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

Воронов С.П., Булатецький М.І. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 39, «Проти» -5, «Утрималося» -8, «Не голосувало» - 8. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.  

(протокольно) 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Горда В.І., Булатецький М.І. 

 Булатецький М.І. вніс пропозицію повернутися до голосування з 

питання №14 «Про припинення державному підприємству "Смілянське 

лісове господарство" права користування частиною мисливських угідь». 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Булатецького М.І. 

повернутися до голосування з питання №14 «Про припинення державному 

підприємству "Смілянське лісове господарство" права користування 

частиною мисливських угідь» 

«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» -1, «Не голосувало» - 15. 

(пропозиція прийнята) 
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Голосування по питанню №14. Про припинення державному підприємству 

«Смілянське лісове господарство» права користування частиною 

мисливських угідь (ІІ голосування) 

«За» - 21, «Проти» -6, «Утрималося» -11, «Не голосувало» - 22. 

(рішення не прийнято) 

ВИСТУПИЛИ:  

Вельбівець О.І. запропонував,  з урахуванням результатів попередніх 

голосувань, питання  №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» залишити без розгляду. 

 

Голосування за пропозицію голови обласної ради Вельбівця О.І.  

питання № 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» залишити без розгляду 

«За» - 49, «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 11. 

 

ВИРІШИЛИ: питання «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» залишити без розгляду. 

 

18. СЛУХАЛИ:  

Вельбівеця О.І. - Про віднесення міста Корсунь-Шевченківський 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області до категорії міст 

обласного значення. 

 

ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А. 

 Яріш А.А. запропонував доповнити пункт 1 проекту рішення словом 

«доцільність». 

Голосування (за основу) 

«За» - 53, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 5. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Яріша А.А.  

доповнити пункт 1 проекту рішення словом «доцільність» 

«За» - 40, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 20. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко О.А., Коваленко В.М. 
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 Коваленко В.М. внесла пропозицію повернутися до голосування за 

пропозицію депутата обласної ради Яріша А.А.  

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Коваленко В.М. 

повернутися до голосування за пропозицію  

депутата обласної ради Яріша А.А. 

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

(пропозиція прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А., Лошков О.Г., Булатецький М.І. 

 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Яріша А.А.  

доповнити пункт 1 проекту рішення словом «доцільність» 

«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 16. 

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування (в цілому) 

«За» - 56, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про віднесення міста Корсунь-

Шевченківський Корсунь-Шевченківського району Черкаської області до 

категорії міст обласного значення» приймається, додається. 

 

19. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про клопотання щодо нагородження Почесною 

грамотою Верховної Ради України Коваленка О.Я. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про клопотання щодо нагородження 

Почесною грамотою Верховної Ради України Коваленка О.Я.» приймається, 

додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 49, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11. 

 

20. СЛУХАЛИ: 

 Мовчана В.О. - Про клопотання щодо нагородження Почесною 

грамотою Верховної Ради України Костюченка В.О. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про клопотання щодо нагородження 

Почесною грамотою Верховної Ради України Костюченка В.О.» 

приймається, додається. 
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Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 43, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 16. 

 

21. СЛУХАЛИ: 

 Вельбівця О.І. - Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків у 

діяльності Черкаської обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Баштан О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про утворення комісії з оцінки 

корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради» приймається, 

додається. 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 45, «Проти» -2, «Утрималося» - 9, «Не голосувало» - 4. 

 

22. СЛУХАЛИ: 

 Інформацію Воронова С.П. - голову тимчасової контрольної комісії 

обласної ради з перевірки використання коштів, які залучаються із 

державного та місцевих бюджетів для виконання ремонтних робіт доріг 

державного значення, який зазначив, що у зв’язку з тим, що депутати 

обласної ради, які входять до комісії, не відвідували засідання, комісія не 

працювала. Повідомив, що 1 грудня 2017 року об 11 годині відбудеться 

засідання  тимчасової контрольної комісії. Звернувся з проханням до 

керівників фракцій обласної ради забезпечити участь  депутатів у роботі 

комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Яріш А.А., Ботнар Ю.А., Омаргалієв К.С., 

Скіченко А.П., Лошков О.Г., Вельбівець О.І., Бачинська І.І., Коваленко В.М. 

 Вельбівець О.І. вніс пропозицію керівникам депутатських фракцій до 

наступного пленарного засідання подати письмові пропозиції щодо 

підтвердження або заміни представника фракції у складі тимчасової 

контрольної комісії обласної ради з перевірки використання коштів, які 

залучаються із державного та місцевих бюджетів для виконання ремонтних 

робіт доріг державного значення. 

 

ВИРІШИЛИ:  

(протокольно) 

 

Рекомендувати керівникам депутатських фракцій в обласній 

раді подати письмові пропозиції щодо підтвердження або 

заміни представника фракції у складі тимчасової контрольної 

комісії обласної ради з перевірки використання коштів, які 

залучаються із державного та місцевих бюджетів для 

виконання ремонтних робіт доріг державного значення. 
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23. СЛУХАЛИ: 

 Коваленка А.О. - 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.  

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Яріш А.А., Лошков О.Г., Гончаренко В.Г. 

  

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «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» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 54, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6. 

 

24. СЛУХАЛИ: 

 Вельбівця О.І. - 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. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «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» 

приймається, додається. 

 

Голосування  

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

 

25. СЛУХАЛИ: 

 Вельбівця О.І. - 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. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Воронов С.П., Ткаченко Ю.О. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення представників громади 

Городищенського району до голови Черкаської обласної державної 
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адміністрації Ткаченка Ю.О., правоохоронних органів Черкаської області 

щодо неправомірних дій голови Городищенської районної державної 

адміністрації» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 49, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10. 

 

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

пленарного засідання 17 сесії обласної ради сьомого скликання розглянуто та 

оголосив пленарне засідання закритим. 

 

 

 

Голова                                                                                         О. Вельбівець 


