
 

 

 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VII скликання 

 

____Вісімнадцята   _ сесія 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

28.11.2017                                       м. Черкаси                                    №  32 

     

пленарного засідання 

обласної ради 

 

 

                        
 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:  Доманський В.М., Павличук В.М., Гончаренко В.Г.,         

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

 

1. Питання управління майном обласної комунальної власності: 

 

1) 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 

   

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

2) Про надання дозволу Черкаському обласному комунальному 

підприємству "Фармація" на передачу в оренду майна 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

   

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

3) Про надання дозволу комунальному   закладу «Черкаський обласний 

наркологічний диспансер»  Черкаської обласної ради на передачу в оренду 

майна  

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

   

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

4) Про 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 
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Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

5)Про передачу майна комунальної власності 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

   

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

6) Про внесення змін до рішення обласної ради від 09.06.2017              

№ 15-2/VІІ "Про прийняття майна у комунальну власність" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

 

 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

7) Про списання майна комунальної власності 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

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 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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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 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

10) Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.03.2013                  

№ 21-30/VІІ "Про припинення діяльності КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА "РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ" 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

11) Про затвердження техніко-економічного обґрунтування доцільності 

передачі цілісних майнових комплексів професійно-технічних навчальних 

закладів з державної власності до спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Черкаської області 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 12) Про надання згоди приватному підприємству «Міськбуд-Плюс» на 

здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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            13) Про внесення змін до Порядку відчуження об'єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

           14) Про призначення Фесуна І.А. на посаду директора комунальної 

установи «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф Черкаської обласної ради» 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

 

- начальник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

2. Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.04.2011 №5-2/VI 

,,Про Програму підвищення енергоефективності та зменшення споживання 

енергоносіїв Черкаської області на 2011-2017 роки“ 

Доповідають: 

Липкань 

 Андрій Борисович 

- заступник директора Департаменту 

містобудування, архітектури, будівництва та 

житлово-комунального господарства 

обласної державної адміністрації 

Кокодзей 

Володимир  Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань розвитку інфраструктури та 

житлово-комунального господарства 

 3. Про внесення змін до обласної програми фінансування ремонту доріг 

загального користування державного і місцевого значення, які переходять 

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 
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 4. Про внесення змін до рішення обласної ради від 14.12.2011 № 10-3/VI  

„Про обласну програму підвищення якості шкільної природничо-

математичної освіти на період до 2021 року» 

Доповідають: 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- начальник управління освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

5. 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 

  

6. 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 

7. 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 
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8. Про внесення змін до Регламенту Черкаської обласної ради VII 

скликання 

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 

 

9. Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради 

Доповідає: 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату  обласної ради 

  

10. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України щодо підтримки Виборчого кодексу 

України 

Доповідає: 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

 11. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

необхідності прийняття змін до Бюджетного кодексу України у частині 

забезпечення належного фінансування вищих навчальних закладів 1-II рівнів 

акредитації за рахунок коштів Державного бюджету України 

Доповідає: 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

12. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до депутатів 

Черкаської міської ради щодо використання державної мови у зовнішній 

рекламі на території м.Черкас 

Коваленко 

Валентина Михайлівна 

- член постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

13.  Про звернення депутатів обласної ради до Кабінету Міністрів 

України про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України 

від 15.11.2017 № 877 

 Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- керівник фракції Партії «Блок Петра 

Порошенка «Солідарність» 
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         14. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

необхідності перегляду Стратегії реформування лісового господарства 

України на період до 2022 року, схваленої на засіданні Уряду 15 листопада 

2017 року  

Доповідає: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

 

15. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до КМУ, 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, щодо врегулювання ситуації на ПАТ 

«Черкасиобленерго» 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- керівник фракції Партії «Блок Петра 

Порошенка «Солідарність» 

 

16. Про депутатський запит депутата обласної ради Гончаренка В.Г. 

Доповідає: 

Гончаренко 

Віктор Григорович 

- депутат обласної ради 

 

17.  Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Генерального 

прокурора Луценка Ю.В., Міністра внутрішніх справ України Авакова А.Б. з 

проханням вжити відповідних заходів реагування та дати відповідне 

доручення щодо проведення перевірки факту наявності випадків 

зловживання службовими особами Уманської міської ради своїм службовим 

становищем, що призвело до завдання значних збитків 

Доповідає: 

Похольчук  

Роман Володимирович 

- депутат обласної ради 

 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 55  депутатів. 

 

Голосування за секретаріат: 

«За»- 52, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 4.  
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I. Оголошення заяв, звернень, повідомлень 
 

 Вельбівець О.І. поінформував, що надійшла заява від представника 

«Національного корпусу» Свиридова Євгена щодо надання часу для виступу 

на сесії обласної ради. 

  

Голосування за надання часу для виступу представнику 

 «Національного Корпусу» Є.Свиридову 

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

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Свиридов Є. звернувся із проханням до депутатів обласної ради не 

підтримувати питання порядку денного пленарного засідання №1.12 «Про 

надання згоди приватному підприємству «Міськбуд-Плюс» на здійснення 

невід’ємних поліпшень орендованого майна». Наголосив, що відбулися 

громадські слухання з приводу забудови мікрорайону Дахнівський і громада 

міста Черкаси  виступила проти забудови мікрорайону.  

Омаргалієв К.С. зачитав 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». Запропонував надати 

слово представнику ПАТ «Черкасиобленерго» Є. Луту. 

 

Голосування за надання часу для виступу представнику ПАТ 

«Черкасиобленерго» Є. Луту 

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

 

ВИСТУПИЛИ: 

Лут Є. наголосив на тому, що працівники ПАТ «Черкасиобленерго»  

вже три місяці не отримують заробітної плати. Дві бригади, які обслуговують 

високовольтні лінії електропередач, написали заяви на звільнення. 

Ткаченко Ю.О. зазначив, що це стратегічний об’єкт області. Звернувся 

до працівників ПАТ «Черкасиобленерго» з проханням не звільнятися, а 

дочекатися вирішення цього питання. Звернувся до депутатів обласної ради з 

проханням підтримати звернення до КМУ та Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

щодо врегулювання ситуації на ПАТ «Черкасиобленерго». Запросив 

керівників фракцій взяти участь у засіданні цієї комісії. 

Гончаренко  В.Г. виступив із депутатським запитом до голови обласної 

державної адміністрації  Ткаченка Ю.О. щодо екологічної ситуації, яка 

виникла на річці Суха Згар. 

Голосування за включення до порядку денного 

 пленарного засідання питання «Про депутатський запит депутата 

обласної ради Гончаренка В.Г.» 

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

Похольчук Р.В. зачитав звернення до Генерального прокурора України 

Луценка Ю.В., Міністра внутрішніх справ України Авакова А.Б. щодо 

зловживання службовим становищем  службовими особами Уманської 

міської ради на чолі з міським головою Цебрієм О.В. 

Ботнар Ю.А. зачитав заяву фракції ВО «Свобода» щодо впровадження 

Президентом України та Урядом реформи децентралізації влади в Україні. 

Звернувся до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної 

Ради України переглянути проект бюджету на 2018 рік, переглянути 

відповідні урядові постанови та рішення парламенту. 

Лошков О.Г. поінформував про ситуацію щодо забезпечення 

земельними ділянками учасників російсько-української війни в 

Золотоніському районі та  м. Золотоноша. Звернувся до голови обласної ради 

Вельбівця О.І., голови обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О. з 

проханням вжити відповідних заходів для вирішення питання.  

Далібожак І.С. зробив заяву від депутатської фракції УКРОП в 

обласній раді про підтримку звернення, зачитаного депутатом обласної ради           

Омаргалієвом К.С., щодо врегулювання ситуації на ПАТ 

«Черкасиобленерго».  

Пошиваник М.М. зачитав звернення до голови обласної державної 

адміністрації та голови обласної ради  щодо вирішення питання з 

реєстрацією  сільськогосподарської техніки та запропонував звернутися до 

Голови Держпродспоживслужби України та до Міністерства АПК з цього 

питання.  

Коваленко В.М. звернулася до прокурора Черкаської області    

Овчаренка С.А., начальника Національної поліції Лютого В.В. щодо розгляду 

питання законності чи незаконності забудови на території Рацівської 

сільської ради пташників фабрики «Перемога Нова» та за результатами 

поінформувати на наступній сесії. 

Ткаченко Ю.О. зазначив, що найближчим часом мають відбутися 

громадські слухання з означеного питання, остаточне рішення повинна 

прийняти громада. 

Вельбівець О.І. звернувся до керівника фракції УКРОП в обласній раді 

з пропозицією подати звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

щодо необхідності перегляду Стратегії реформування лісового господарства 

України на період до 2022 року, схваленої на засіданні Уряду 15 листопада 

2017 року, ініційоване профспілковим комітетом Держлісгоспу в Черкаській 

області,   як узгоджений проект звернення. Запропонував слова «Президента 

України» виключити.  
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II. Порядок денний пленарного засідання. 
 

Голосування за порядок денний (за основу) 

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

 

Вельбівець О.І. зазначив, що звернення і депутатські запити, які були 

озвучені, включені до порядку денного. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. запропонував внести зміни до порядку денного 

пленарного засідання і зняти питання № 1.12 з розгляду.  

Вельбівець О.І. поставив пропозицію депутата обласної ради     

Лошкова О.Г. на голосування. 

 

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

зняття з розгляду питання №1.12. «Про надання згоди приватному 

підприємству «Міськбуд-Плюс» на здійснення невідʼємних поліпшень 

орендованого майна» 

«За» -23, «Проти» - 4, «Утрималося» -16, «Не голосувало» -17. 

(пропозиція не прийнята) 

 

Голосування за порядок денний (в цілому) 

«За» -50 , «Проти» - 0 , «Утрималося» -0, «Не голосувало» -10. 

 

1. Питання управління майном обласної комунальної власності 

1) СЛУХАЛИ:  

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

до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської 

області друкованої продукції. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання згоди на прийняття з 

державної власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Черкаської області друкованої продукції» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 48, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12. 

 

2) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. - Про надання дозволу Черкаському обласному 

комунальному підприємству "Фармація" на передачу в оренду майна. 

 

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

Скіченко А.П., Костюченко В.О. 
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання дозволу Черкаському 

обласному комунальному підприємству "Фармація" на передачу в оренду 

майна» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 52, «Проти» -0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 5. 

 

3) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. - Про надання дозволу комунальному   закладу 

«Черкаський обласний наркологічний диспансер»  Черкаської обласної ради 

на передачу в оренду майна. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання дозволу комунальному   

закладу «Черкаський обласний наркологічний диспансер»  Черкаської 

обласної ради на передачу в оренду майна» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 46, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

4) СЛУХАЛИ:  

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

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

комплексу». 

 

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

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

майнового комплексу» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 46, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

5) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. - Про передачу майна комунальної власності. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про передачу майна комунальної 

власності» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 48, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12. 
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6) СЛУХАЛИ:  

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

09.06.2017 № 15-2/VІІ «Про прийняття майна у комунальну власність». 

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

 

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

ради від 09.06.2017 № 15-2/VІІ «Про прийняття майна у комунальну 

власність» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 46, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

7) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про списання майна комунальної власності. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Парамонов В.В. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про списання майна комунальної 

власності» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 46, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 12. 

 

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". 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «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» 

приймається, додається. 

 

Голосування  

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

 

9) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. - 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". 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Лошков О.Г. 
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «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» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

10) СЛУХАЛИ:  

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

22.03.2013 № 21-30/VІІ "Про припинення діяльності КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА "РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ" ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ" 

 

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

ради від 22.03.2013 № 21-30/VІІ «Про припинення діяльності 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧИЙ 

КОМБІНАТ» ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 47, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13. 

 

11) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про затвердження техніко-економічного обґрунтування 

доцільності передачі цілісних майнових комплексів професійно-технічних 

навчальних закладів з державної власності до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г.  

 

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

«За» - 36, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 23. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Захарцев П.П., який запропонував поставити питання на повторне 

голосування. 

Голосування (голосування ІІ) 

«За» - 47, «Проти» -6, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про затвердження техніко-

економічного обґрунтування доцільності передачі цілісних майнових 

комплексів професійно-технічних навчальних закладів з державної власності 

до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської 

області» приймається, додається. 
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12) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. - Про надання згоди приватному підприємству 

«Міськбуд-Плюс» на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна 

 

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

Лошков О.Г., Воронов С.П., Давиденко О.Г., Коваленко В.М. 

  

Голосування (за основу) 

«За» - 21, «Проти» -15, «Утрималося» - 11, «Не голосувало» - 13. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Омаргалієва К.С. 

 «За» - 35, «Проти» -1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 22. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Вельбівець О.І. запропонував депутату обласної ради Омаргалієву К.С. 

підготувати на наступну сесію проект рішення з порушеного ним питання. 

 

13) СЛУХАЛИ:  

 Петрова В.О. - Про внесення змін до Порядку відчуження об'єктів 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської 

області. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до Порядку 

відчуження об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Черкаської області» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 46, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

14) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про призначення Фесуна І.А. на посаду директора 

комунальної установи «Обласний центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф Черкаської обласної ради». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Фесуна І.А. на 

посаду директора комунальної установи «Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради»» 

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

«За» - 49, «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 9. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Ліпканя А.Б. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

29.04.2011 №5-2/VI ,,Про Програму підвищення енергоефективності та 

зменшення споживання енергоносіїв Черкаської області на 2011-2017 роки“. 

 

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

 

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

ради від 29.04.2011 №5-2/VI ,,Про Програму підвищення енергоефективності 

та зменшення споживання енергоносіїв Черкаської області на 2011-2017 роки“ 

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 50, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

ремонту доріг загального користування державного і місцевого значення, які 

переходять територією Черкаської області, та розвитку дорожньої 

інфраструктури на 2016-2018 роки. 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Ботнар Ю.А., Воронов С.П., Копійченко В.П. 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної 

програми фінансування ремонту доріг загального користування державного і 

місцевого значення, які переходять територією Черкаської області, та 

розвитку дорожньої інфраструктури на 2016-2018 роки» приймається, 

додається. 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

14.12.2011 № 10-3/VI  „Про обласну програму підвищення якості шкільної 

природничо-математичної освіти на період до 2021 року». 

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

ради від 14.12.2011 № 10-3/VI  «Про обласну програму підвищення якості 

шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року» 

приймається, додається.  

Голосування (за основу і в цілому) 

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

Вельбівця О.І.  - 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».  

 

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 основу і в цілому) 

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

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

23.12.2016 № 11-2/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік". 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Костюченко В.О., Воронов С.П. 

 

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. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

7. 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 основу і в цілому) 

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

 

8. СЛУХАЛИ : 

Вельбівця О.І. - Про внесення змін до Регламенту Черкаської обласної 

ради VII скликання. 

 

ВИСТУПИЛИ: Гайович В.Ю., Ботнар Ю.А. 

Гайович В.Ю. вніс пропозицію виключити із пункту 8 статті 27 

Регламенту Черкаської обласної ради VII скликання слова «чи фракції».  
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Голосування (за основу) 

«За» - 49, «Проти» -1, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 7. 

 

Голосування (за пропозицію заступника голови обласної ради Гайовича В.Ю.) 

«За» - 23, «Проти» -17, «Утрималося» - 10, «Не голосувало» - 10. 

Голосування (в цілому) 

«За» - 50, «Проти» -1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 7. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до Регламенту 

Черкаської обласної ради VII скликання» приймається, додається. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

 

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

обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 47, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

Президента України, Верховної Ради України щодо підтримки Виборчого 

кодексу України. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 25, «Проти» -11, «Утрималося» - 10, «Не голосувало» - 14. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

щодо необхідності прийняття змін до Бюджетного кодексу України у частині 

забезпечення належного фінансування вищих навчальних закладів 1-II рівнів 

акредитації за рахунок коштів Державного бюджету України. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 37, «Проти» -0, «Утрималося» - 9, «Не голосувало» - 14. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 
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12. СЛУХАЛИ: 

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

депутатів Черкаської міської ради щодо використання державної мови у 

зовнішній рекламі на території м.Черкас. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Коваленко В.М. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до депутатів Черкаської міської ради щодо використання 

державної мови у зовнішній рекламі на території м.Черкас» приймається, 

додається. 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

Міністрів України про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів 

України від 15.11.2017 № 877. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів обласної ради 

до Кабінету Міністрів України про внесення доповнення до постанови 

Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 58, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо необхідності 

перегляду Стратегії реформування лісового господарства України на період 

до 2022 року, схваленої на засіданні Уряду 15 листопада 2017 року.  

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

необхідності перегляду Стратегії реформування лісового господарства 

України на період до 2022 року, схваленої на засіданні Уряду 15 листопада 

2017 року» приймається, додається. 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 56, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 3. 

 

15. СЛУХАЛИ: 

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

КМУ, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, щодо врегулювання ситуації на ПАТ 

«Черкасиобленерго». 



20 

 

ВИСТУПИЛИ: Кравченко Н.М. 

  Кравченко Н.М. запропонувала у зверненні збільшити річні 

призначення, цифру та слова «87,7 млн. грн» замінити цифрами та словами 

«1 мільярд гривень». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до КМУ, Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо 

врегулювання ситуації на ПАТ «Черкасиобленерго»» приймається, 

додається. 

Голосування  

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

 

16. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про депутатський запит депутата обласної ради 

Гончаренка В.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про депутатський запит депутата 

обласної ради Гончаренка В.Г» приймається, додається. 

Голосування  

 «За» - 53 «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 6. 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

Генерального прокурора Луценка Ю.В., Міністра внутрішніх справ України 

Авакова А.Б. з проханням вжити відповідних заходів реагування та дати 

відповідне доручення щодо проведення перевірки факту наявності випадків 

зловживання службовими особами Уманської міської ради своїм службовим 

становищем, що призвело до завдання значних збитків. 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Похольчук Р.В., Лошков О.Г.  

 

Голосування  

 «За» - 37, «Проти» -1, «Утрималося» - 10, «Не голосувало» - 12. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

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

пленарного засідання 18 сесії обласної ради сьомого скликання розглянуто та 

оголосив пленарне засідання закритим. 

 

 

 

Голова                                                                                         О.Вельбівець 


