ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VII скликання
____Дев’ятнадцята _ сесія

ПРОТОКОЛ
22.12.2017

м. Черкаси

№ 33

пленарного засідання
обласної ради

1. Обрано депутатів до обласної ради

- 84

2. Взяли участь у роботі сесії
обласної ради

- 71

3. Присутніх запрошених осіб
(Списки додаються)

- 55

Головуючий - Вельбівець О.І.
Секретаріат:
Доманський В.М., Павличук В.М., Мушієк
Клімов Є.П., Ковбоша О.Р., Далібожак В.М.

М.Г.,
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Порядок денний:
1. Звіт голови Черкаської обласної державної адміністрації
Ткаченка Ю.О. про виконання програми економічного і соціального розвитку
Черкаської області та делегованих обласною радою повноважень у 2017 році
Доповідає:
Ткаченко
голова обласної державної адміністрації
Юрій Олегович
2. Звіт голови Черкаської обласної ради Вельбівця О.І.
Доповідає:
Вельбівець
голова обласної ради
Олександр Іванович
3. Про дострокове припинення повноважень заступника голови
Черкаської обласної ради Гайовича В.Ю.
Доповідає:
Вельбівець
- голова обласної ради
Олександр Іванович
4. Питання управління майном обласної комунальної власності
1) Про надання дозволу комунальному закладу «Черкаська обласна
дитяча лікарня» Черкаської обласної ради на передачу в оренду майна
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Костюченко
секретар постійної комісії обласної ради з
Володимир
питань комунальної власності,
Олександрович
підприємництва та регуляторної політики
2) Про передачу майна комунальної власності
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Костюченко
секретар постійної комісії обласної ради з
Володимир
питань комунальної власності,
Олександрович
підприємництва та регуляторної політики
3) Про списання майна комунальної власності
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Костюченко
секретар постійної комісії обласної ради з
Володимир
питань комунальної власності,
Олександрович
підприємництва та регуляторної політики
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4) Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.03.2013 № 21-31/VI
«Про Програму фінансової підтримки комунальних підприємств обласної
комунальної власності на 2013-2017 роки»
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Костюченко
секретар постійної комісії обласної ради з
Володимир
питань комунальної власності,
Олександрович
підприємництва та регуляторної політики
5) Про внесення змін до кодів видів економічної діяльності суб’єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Костюченко
секретар постійної комісії обласної ради з
Володимир
питань комунальної власності,
Олександрович
підприємництва та регуляторної політики
6) Про внесення змін до деяких рішень обласної ради
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Костюченко
секретар постійної комісії обласної ради з
Володимир
питань комунальної власності,
Олександрович
підприємництва та регуляторної політики
7) Про план діяльності Черкаської обласної ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2018 рік
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Костюченко
секретар постійної комісії обласної ради з
Володимир
питань комунальної власності,
Олександрович
підприємництва та регуляторної політики
8) Про призначення Бабич Л.В. на посаду директора комунального
закладу «Обласний центр соціально-психологічної допомоги» Черкаської
обласної ради
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Костюченко
секретар постійної комісії обласної ради з
Володимир
питань комунальної власності,
Олександрович
підприємництва та регуляторної політики
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9) Про призначення Єзерського О.М. на посаду директора комунального
закладу «Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування» Черкаської обласної ради
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Костюченко
секретар постійної комісії обласної ради з
Володимир
питань комунальної власності,
Олександрович
підприємництва та регуляторної політики
10) Про передачу об’єкта незавершеного будівництва з балансу
Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації
Доповідають:
Липкань
заступник директора Департаменту
Андрій Борисович
містобудування, архітектури, будівництва
та житлово-комунального господарства
обласної державної адміністрації
Костюченко
секретар постійної комісії обласної ради з
Володимир
питань комунальної власності,
Олександрович
підприємництва та регуляторної політики
5. Про План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період
2018 – 2020 роки
Доповідають:
Карманнік
директор Департаменту регіонального
Роман Володимирович
розвитку обласної державної адміністрації
Легойда
Світлана Михайлівна

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів

6. Про Програму реалізації Стратегії розвитку малого та середнього
підприємництва
Черкаської
області
на
2018
–
2020
роки
Доповідають:
Карманнік
директор Департаменту регіонального
Роман Володимирович
розвитку обласної державної адміністрації
Легойда
Світлана Михайлівна

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
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7. Про визнання бійцями-добровольцями осіб, які брали участь у захисті
територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України
Доповідають:
Ботнар
депутат обласної ради
Юрій Андрійович
Захарцев
голова постійної комісії обласної ради з
Павло Петрович
питань соціального захисту населення
8. Про обласну комплексну програму щодо медичного, соціального
забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки
(перепідготовки) учасників антитерористичної операції, родин Героїв Небесної
Сотні та постраждалих під час Революції Гідності та бійців-добровольців на
2018-2022 роки
Доповідають:
Чикало
директор Департаменту соціального захисту
Руслан Олександрович
населення обласної державної адміністрації
Захарцев
голова постійної комісії обласної ради з
Павло Петрович
питань соціального захисту населення
9. Про внесення змін до
2014-2020 роки
Доповідають:
Чикало
Руслан Олександрович
Захарцев
Павло Петрович

обласної комплексної програми «Турбота» на
директор Департаменту соціального захисту
населення обласної державної адміністрації
голова постійної комісії обласної ради з
питань соціального захисту населення

10. Про Обласну програму забезпечення молоді житлом на 2018-2022
роки
Доповідають:
Зеленський
Максим Васильович

-

Доманський
Володимир Миколайович

-

начальник управління у справах сім’ї,
молоді та спорту обласної державної
адміністрації
голова постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту

11. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.09.2014 № 34-5/VI
«Про обласну програму «Надання медичної допомоги хворим нефрологічного
профілю» на 2014–2017 роки»
Доповідають:
Найдан
заступник начальника управління охорони
Олег Володимирович
здоров’я обласної державної адміністрації
Парамонов
голова постійної комісії обласної ради з
Віктор Володимирович
питань охорони здоров’я
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12. Про внесення змін до рішення обласної ради від 14.12.2011
№ 10-1/VІ «Про обласну програму розвитку дошкільної освіти на період до
2017 року»
Доповідають:
Данилевський
начальник управління освіти і науки
Валерій Вікторович
обласної державної адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
13. Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.02.2012 № 13-6/VІ
«Про Програму розвитку інформаційного простору Черкаської області
на 2012 – 2016 роки»
Доповідають:
Шабатін
директор Департаменту культури та зв’язків
Олександр Олексійович
з громадськістю обласної державної
адміністрації
Доманський
Володимир Миколайович

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту

14. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016
№ 3-13/VІІ «Про Регіональну програму інформатизації Черкаської області на
2016 – 2017 роки «Електронна Черкащина»
Доповідають:
Шабатін
директор Департаменту культури та зв’язків
Олександр Олексійович
з громадськістю обласної державної
адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
15. 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
начальник управління транспорту,
Сергій Васильович
дорожнього господарства та обороннопромислового комплексу обласної державної
адміністрації
Легойда
голова постійної комісії обласної ради з
Світлана Михайлівна
питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
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Кокодзей
Володимир Миколайович

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань розвитку інфраструктури та житловокомунального господарства

16. Про внесення змін до комплексної програми забезпечення
техногенної та пожежної безпеки на території області, вжиття заходів щодо
ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2016 – 2020
роки
Доповідають:
Озеран
перший заступник начальника управління
Сергій Анатолійович
Державної служби з надзвичайних ситуацій
у Черкаській області
Омаргалієв
голова постійної комісії обласної ради з
Костянтин Сапартаєвич
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
17. 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
начальник управління екології та природних
Олена Миколаївна
ресурсів облдержадміністрації
Омаргалієв
голова постійної комісії обласної ради з
Костянтин Сапартаєвич
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
18. Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.12.2016
№ 11-2/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік"
Доповідають:
Кравченко
директор Департаменту фінансів
Наталія Миколаївна
облдержадміністрації
Легойда
голова постійної комісії обласної ради з
Світлана Михайлівна
питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
19. Про обласний бюджет на 2018 рік
Доповідають:
Кравченко
директор Департаменту фінансів
Наталія Миколаївна
облдержадміністрації
Легойда
голова постійної комісії обласної ради з
Світлана Михайлівна
питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
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20. Про території та об’єкти природно-заповідного фонду області
Доповідають:
Звягінцева
начальник управління екології та природних
Олена Миколаївна
ресурсів облдержадміністрації
Омаргалієв
голова постійної комісії обласної ради з
Костянтин Сапартаєвич
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
21. Про план роботи Черкаської обласної ради на 2018 рік
Доповідає:
Вельбівець
- голова обласної ради
Олександр Іванович
22. Про подолання наслідків совєцької окупації в мовній царині на
території Черкаської області
Доповідає:
Ботнар
керівник фракції ВО «Свобода» в обласній
Юрій Андрійович
раді
23. Про звернення до Верховної Ради України щодо підтримки
законопроекту № 7343 від 28.11.2017 «Проект Закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів України (щодо кримінальної відповідальності за
заперечення Голодомору)»
Доповідає:
Ботнар
керівник фракції ВО «Свобода» в обласній
Юрій Андрійович
раді
24. Про звернення Черкаської обласної ради до Кабінету Міністрів
України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України та Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини щодо правових аспектів внесення змін до національного
класифікатора України ДК 003:2010 в сфері охорони здоров’я
Доповідає:
Ботнар
керівник фракції ВО «Свобода» в обласній
Юрій Андрійович
раді
25. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету
Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства
України, Державного агентства лісових ресурсів України щодо врегулювання
порядку продажу необробленої деревини
Доповідає:
Доманський
депутат обласної ради
Володимир Миколайович
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26. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови
Верховної Ради України Парубія А.В. щодо підтримки депутатами Верховної
Ради України законопроекту №7403 (вноситься депутатом обласної ради
Підгорним А.В.)
Доповідає:
Підгорний
депутат обласної ради
Анатолій Вікторович
27. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до голови
Черкаської обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О. та директора
Державного підприємства «Черкасиоблавтодор» Левченка Р.В. щодо
негайного усунення недоліків на ділянці дороги від села Межиріч до Канева
(вноситься депутатом обласної ради Коваленком О.А.)
Доповідає:
Коваленко
депутат обласної ради
Олександр Анатолійович
28. Про депутатський запит депутата обласної ради Воронова С.П.
Доповідає:
Воронов
депутат обласної ради
Сергій Павлович
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 53 депутати.
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 71 депутат.
Вельбівець О.І. запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам'ять
всіх, хто загинув в ході антитерористичної операції у східних областях
України.
(Хвилина мовчання)
Вручення начальником відділу Центру допомоги учасників АТО
Тимошенком О.І. відзнак Міністерства оборони України Скічку В.,
Апілар І.П., Гулому В.О., Гущенко В.М., Олексенку В.А., Зінченко І.А.,
Циганок О.А.
ВИСТУПИЛИ: Гуменний О.М., Гергет Андрій.
Голосування за секретаріат:
«За»- 70, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 5.
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I. Оголошення заяв, звернень, повідомлень
ВИСТУПИЛИ: Підгорний А.В., Коваленко А.О., Мушієк М.Г., Ботнар Ю.А.,
Воронов С.П., Далібожак І.С., Сегеда А.В., Рибченко О.В., Шевченко П.В.,
Семенченко В.В.
Підгорний А.В. зачитав звернення до Голови Верховної Ради України
Парубія А.В. щодо підтримки депутатами Верховної Ради України
законопроекту №7403.
Коваленко А.О. зачитав звернення жителів села Межиріч Канівського
району до голови Черкаської обласної державної адміністрації
Ткаченка Ю.О. та директора Державного підприємства «Черкасиоблавтодор»
Левченка Р.В. щодо негайного усунення недоліків на ділянці дороги від села
Межиріч до міста Канів.
Мушієк М.Г. зачитав депутатське звернення до Президента України,
Генерального прокурора України, голови Національного агентства з питань
запобігання
корупції,
керівника
спеціалізованої
антикорупційної
прокуратури, голови Національної поліції України, голови Черкаської
обласної державної адміністрації, начальника управління Служби безпеки
України в Черкаській області, начальника Головного управління
Національної поліції в Черкаській області, керівника Черкаської місцевої
прокуратури, керівникаів фракцій Верховної Ради України з проханням
перевірити факти використання службового становища секретарем
Черкаської міської ради Радуцьким О.Р. та розпочати досудове
розслідування. Зазначив, що аналогічне звернення буде надіслано прокурору
Черкаської області Овчаренку С.А. та буде озвучене на сесії Верховної Ради
України.
Ботнар Ю.А. виступив із заявою від фракції ВО «Свобода» щодо
незавершеного ремонту мосту через річку Дніпро.
Воронов С.П. звернувся до Головного управління Національної поліції,
Головного управління Держгеокадастру в Черкаській області поновити
кримінальне провадження щодо використання 2000 га земельної ділянки
ПрАТ «Племінний завод – дослідницьке господарство «Золотоніське» та
сприяти у виділенні земельної ділянки учасникам АТО. Виступив із
депутатським
запитом
щодо
неприпустимості
відключення
від
теплопостачання об’єктів соціальної інфраструктури м. Сміла.
Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання питання
«Про депутатський запит депутата обласної ради Воронова С.П.»
«За»- 45, «Проти»- 0, «Утрималося»- 9, «Не голосувало»- 21.
Далібожак І.С. виступив із зверненням від мешканців Черкащини до
депутатів Черкаської обласної ради з проханням допомогти у вирішенні
проблеми щодо відновлення курсування регіонального поїзду № 794/793 зі
станції імені Тараса Шевченка до Харкова. Запропонував надіслати
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звернення Міністру інфраструктури та Генеральному директору
«Укрзалізниці».
Сегеда А.В. повідомив, що 11 грудня 2017 року рішення Соснівським
районним судом розглядалася угода про примирення з підозрюваними у
фальсифікації результатів виборів до Черкаської обласної ради. Звернувся до
прокурора області Овчаренка С.А. з проханням виступити на наступному
пленарному засіданні з порушеного питання. Заявив, що фракція
«Всеукраїнське об’єднання – УКРОП» участь у голосуванні на сесії брати не
будуть.
Рибченко О.В. звернувся до прокуратури, поліції з питання перевірки
причетності депутата обласної ради Мушієка М.Г. до шахрайської схеми
навколо земельної ділянки, відведеної для спілки ветеранів Афганістану в
місті Черкаси.
Вельбівець О.І. поінформував, що надійшли заяви від голови Федерації
професійних спілок Черкаської області та представників громадськості щодо
надання часу для виступу на сесії обласної ради.
Голосування за надання часу для виступу голові Федерації професійних спілок
Черкаської області Шевченку П.В.
«За»- 43, «Проти»- 0, «Утрималося»- 5, «Не голосувало»- 27.
Шевченко П.В. виступив з питання реформування суспільного
телерадіомовлення.
Голосування за надання часу для виступу Семенченко В.В.
«За»- 55, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 20.
Семенченко В.В. подякувала депутату обласної ради Гайовичу В.Ю. за
турботу про соціальні верстви населення, побудову інфраструктури для
інвалідів та за співпрацю з благодійним фондом «Життя без перешкод».
Голосування за надання часу для виступу начальникові штабу Черкаського
зонального відділу Військової служби правопорядку Чумаку О.М.
«За»- 39, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 36.
(рішення не прийнято)
Голосування за надання часу для виступу голові Черкаської обласної
організації прикордонників- ветеранів Карпичу М.Б.
«За»- 38, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 37.
(рішення не прийнято)
Голосування за надання часу для виступу секретарю
Черкаської міської ради Радуцькому О.Р.
«За»- 37, «Проти»- 2, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 36.
(рішення не прийнято)
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II. Порядок денний пленарного засідання.
Голосування за порядок денний (за основу)
«За» -57 , «Проти» - 0 , «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 18.
Вельбівець О.І. зазначив, що звернення і депутатські запити, які були
озвучені, включені до порядку денного.
ВИСТУПИЛИ:
Омаргалієв К.С. запропонував змінити черговість розгляду питань
порядку денного пленарного засідання. Запропонував першочергово
розглянути питання, пов’язані з регіональними програмами, потім
розглянути зміни, запропоновані до бюджету, про обласний бюджет на
2018 рік, звіт голови ОДА, звіт голови обласної ради і останнім розглянути
питання «Про дострокове припинення заступника голови обласної ради
Гайовича В.Ю.».
Вельбівець О.І. зазначив, що порядок денний пленарного засідання
формує голова обласної ради. Запропонував розглянути першим питанням
звіт голови ОДА Ткаченка Ю.О., потім звіт голови обласної ради
Вельбівця О.І., далі розгляд питань без змін.
Мушієк М.Г. підтримав голову обласної ради Вельбівця О.І.
Запропонував також розглянути першим питанням звіт голови ОДА
Ткаченка Ю.О., потім звіт голови обласної ради Вельбівця О.І., далі розгляд
питань за порядком денним.
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Омаргалієва К.С. щодо
зміни черговості розгляду питань порядку денного пленарного засідання
«За» -29, «Проти» - 5, «Утрималося» -5, «Не голосувало» - 36.
(пропозиція не прийнята)
Голосування за пропозицію голови обласної ради Вельбівця О.І. щодо зміни
черговості розгляду питань №1 і № 2 порядку денного пленарного засідання
«За» -43, «Проти» - 0, «Утрималося» -3, «Не голосувало» - 29.
(пропозиція прийнята)
Голосування за порядок денний (в цілому із змінами)
«За» -59, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -15.
1. СЛУХАЛИ:
Звіт
голови
Черкаської
обласної
державної
адміністрації
Ткаченка Ю.О. про виконання програми економічного і соціального розвитку
Черкаської області та делегованих обласною радою повноважень у 2017 році.
ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Воронов С.П., Ботнар Ю.А., Рибченко О.В.,
Скіченко А.В., Федорук О.Л.
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Звіт голови Черкаської обласної
державної адміністрації Ткаченка Ю.О. про виконання програми
економічного і соціального розвитку Черкаської області та делегованих
обласною радою повноважень у 2017 році» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 60, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15.
Головуючий – Тарасенко В.П.
2. СЛУХАЛИ:
Звіт голови Черкаської обласної ради Вельбівця О.І.
ВИСТУПИЛИ:
Рибченко О.В., Коваленко В.М., Воронов С.П., Мушієк М.Г.,
Ботнар Ю.А.
Вельбівець О.І. заявив, що не буде брати участі у голосуванні.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Звіт голови Черкаської обласної ради
Вельбівця О.І.» приймається, додається.
Голосування
«За» - 45, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 31.
3. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про дострокове припинення повноважень заступника
голови Черкаської обласної ради Гайовича В.Ю., який поінформував, що
надійшло звернення від депутатів обласної ради щодо включення в порядок
денний питання «Про дострокове припинення повноважень заступника
голови Черкаської обласної ради Гайовича В.Ю.».
Запропонував регламент розгляду питання.
Голосування ( за регламент розгляду питання)
«За» - 56, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 19.
ВИСТУПИЛИ:
Рибченко О.В., Гайович В.Ю., Лупашко О.В.,
Коваленко В.М.,
Мушієк М.Г.
Вельбівець О.І. О.І. запропонував обрати склад лічильної комісії.
Керівники фракцій подали кандидатури до складу лічильної комісії:
від БПП «Солідарність» - Доманський В.М.;
від політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Черкащани» Павличук В.М.;
від політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» Мушієк М.Г.;
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від Радикальної партії Олега Ляшка – Бачинська І.І.;
від партії «Відродження» - Кашко О.М.;
від політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - Чміль В.О.;
від політичної партії «Українське об’єднання патріотів УКРОП» Сегеда А.В.
Голосування (за склад лічильної комісії)
«За» - 60, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 16.
Вельбівець О.І. оголосив перерву на 15 хвилин.
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 44 депутати.
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 53 депутати.
ВИСТУПИЛИ:
Вельбівець О.І. надав слово голові лічильної комісії Доманському В.М.
Доманський В.М. зачитав протокол № 1 (додається).
Голова лічильної комісії запросив депутатів обласної ради до малої
сесійної зали отримати бюлетені для таємного голосування.
Вельбівець О.І. оголосив перерву.
(Перерва)
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 49 депутатів.
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 59 депутатів.
ВИСТУПИЛИ:
Вельбівець О.І. надав слово голові лічильної комісії Доманському В.М.
Доманський В.М. зачитав протокол № 2 (додається).
Голосування (за затвердження результатів таємного голосування)
«За» - 47, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про дострокове припинення
повноважень заступника голови Черкаської обласної ради Гайовича В.Ю.»
приймається, додається.
4. Питання управління майном обласної комунальної власності
1) СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про надання дозволу комунальному закладу
«Черкаська обласна дитяча лікарня» Черкаської обласної ради на передачу в
оренду майна.
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ВИСТУПИЛИ:
Кравцова Н.О. запропонувала розглянути можливість проведення
засідань постійних комісій в режимі онлайн конференцій. Внесла пропозицію
питання № 5 і № 6 означеного пункту доопрацювати та розглянути на
наступному пленарному засіданні.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання дозволу комунальному
закладу «Черкаська обласна дитяча лікарня» Черкаської обласної ради на
передачу в оренду майна» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 18.
2) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про передачу майна комунальної власності.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 40, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 22.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
3) СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про списання майна комунальної власності
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 42, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 19.
ВИСТУПИЛИ: Рибченко О.В.
Голосування за повернення до голосування з питання №4.2.
«Про передачу майна комунальної власності»
(пропозиція депутата обласної ради Рибченка О.В.)
«За» - 39, «Проти» -0, «Утрималося» - 9, «Не голосувало» - 19.
(пропозиція не прийнята)
Голосування з питання №4.3. «Про списання майна комунальної власності»
(за основу і в цілому)
«За» - 39, «Проти» -0, «Утрималося» - 9, «Не голосувало» - 19.
(рішення не прийнято)
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
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4) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
22.03.2013 № 21-31/VI «Про Програму фінансової підтримки комунальних
підприємств обласної комунальної власності на 2013-2017 роки».
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Лошков О.Г.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 38, «Проти» -0, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 19.
(рішення не прийнято)
ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Скіченко А.П., Омаргалієв К.С.
Омаргалієв К.С. вніс пропозицію повернутися до голосування з
означеного питання.
Голосування за повернення до голосування з питання №4.4.
(пропозиція депутата обласної ради Омаргалієва К.С.)
«За» - 46, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 17.
(пропозиція прийнята)
Голосування ІІ (за основу і в цілому)
«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 19.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 22.03.2013 № 21-31/VI «Про Програму фінансової підтримки
комунальних підприємств обласної комунальної власності на 2013-2017 роки»»
приймається, додається.
5) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. – Про внесення змін до кодів видів економічної діяльності
суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської
області.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Кравцова Н.О.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 23, «Проти» -1, «Утрималося» - 8, «Не голосувало» - 31.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
6) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про внесення змін до деяких рішень обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Кравцова Н.О., Данилевський В.В.,
Ткаченко Ю.О., Озірний О.А., Коваленко В.М.
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Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 19, «Проти» -2, «Утрималося» - 9, «Не голосувало» - 33.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
7) СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про план діяльності Черкаської обласної ради з
підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 37, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 24.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
8) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про призначення Бабич Л.В. на посаду директора
комунального закладу «Обласний центр соціально-психологічної допомоги»
Черкаської обласної ради.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Бабич Л.В. на посаду
директора комунального закладу «Обласний центр соціально-психологічної
допомоги» Черкаської обласної ради» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 45, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 18.
9) СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про призначення Єзерського О.М. на посаду директора
комунального закладу «Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування» Черкаської обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Єзерського О.М. на
посаду директора комунального закладу «Обласний соціальний гуртожиток для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» Черкаської
обласної ради» приймається, додається.
Голосування
«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 18.
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10) СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про передачу об’єкта незавершеного будівництва з
балансу Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 41, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 22.
(рішення не прийнято)
ВИСТУПИЛИ: Рибченко О.В., Ботнар Ю.А., Мушієк М.Г.
Мушієк М.Г. запропонував повернутися до голосування з означеного
питання.
Голосування за повернення до голосування
(пропозиція депутата обласної ради Мушієка М.Г.)
«За» - 32, «Проти» -4, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 27.
(пропозиція не прийнята)
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
5. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про План реалізації Стратегії розвитку Черкаської
області на період 2018 – 2020 роки.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про План реалізації Стратегії розвитку
Черкаської області на період 2018 – 2020 роки» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 19.
6. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про Програму реалізації Стратегії розвитку малого та
середнього підприємництва Черкаської області на 2018 – 2020 роки.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 42, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 21.
(рішення не прийнято)
ВИСТУПИЛИ: Гайович В.Ю., Ткаченко Ю.О.
Гайович В.Ю. запропонував повернутися до голосування з означеного
питання.
Голосування за повернення до голосування з питання № 6
(пропозиція депутата обласної ради Гайовича В.Ю.)
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«За» - 45, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 18.
(пропозиція прийнята)
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 46, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 18.
(рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про Програму реалізації Стратегії
розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на 2018 –
2020 роки» приймається, додається.
7. СЛУХАЛИ:
Ботнара Ю.А. - Про визнання бійцями-добровольцями осіб, які брали
участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на
Сході України.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про визнання бійцями-добровольцями
осіб, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного
суверенітету на Сході України» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 58, «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
8. СЛУХАЛИ:
Чикала Р.О. - Про обласну комплексну програму щодо медичного,
соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної
підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції, родин
Героїв Небесної Сотні та постраждалих під час Революції Гідності та бійцівдобровольців на 2018-2022 роки.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Ботнар Ю.А.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про обласну комплексну програму щодо
медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації,
професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної
операції, родин Героїв Небесної Сотні та постраждалих під час Революції
Гідності та бійців-добровольців на 2018-2022 роки» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 59, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
9. СЛУХАЛИ:
Чикала Р.О. - Про внесення змін до обласної комплексної програми
«Турбота» на 2014-2020 роки.
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ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Рибченко О.В., Коваленко В.М.
Голосування (за основу)
«За» - 53, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 10.
Голосування (за пропозицію депутата обласної ради Рибченка О.В.)
«За» - 25, «Проти» -2, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 34.
Голосування (в цілому)
«За» - 45, «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 18.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної
комплексної програми «Турбота» на 2014-2020 роки» приймається, додається.
10. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про Обласну програму забезпечення молоді житлом на
2018-2022 роки.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про Обласну програму забезпечення
молоді житлом на 2018-2022 роки» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 46, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 20.
11. СЛУХАЛИ :
Вельбівця О.І. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
19.09.2014 № 34-5/VI «Про обласну програму «Надання медичної допомоги
хворим нефрологічного профілю» на 2014–2017 роки».
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 19.09.2014 № 34-5/VI «Про обласну програму «Надання медичної
допомоги хворим нефрологічного профілю» на 2014–2017 роки» приймається,
додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 52, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14.
12. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
14.12.2011 № 10-1/VІ «Про обласну програму розвитку дошкільної освіти на
період до 2017 року».
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 14.12.2011 № 10-1/VІ «Про обласну програму розвитку дошкільної
освіти на період до 2017 року» приймається, додається.
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Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 47, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 19.
13. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
17.02.2012 № 13-6/VІ «Про Програму розвитку інформаційного простору
Черкаської області на 2012 – 2016 роки».
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Скіченко А.П.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 41, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 25.
ВИСТУПИЛИ: Ткаченко Ю.О., Шабатін О.О., Коваленко В.М.,
Рибченко О.В.
Рибченко О.В. вніс пропозицію повернутися до голосування з
означеного питання.
Голосування за повернення до голосування з питання № 13
(пропозиція депутата обласної ради Рибченка О.В.)
«За» - 46, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 20.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 47, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 19.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення
обласної ради від 17.02.2012 № 13-6/VІ «Про Програму розвитку
інформаційного простору Черкаської області на 2012 – 2016 роки».»
приймається, додається.
14. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
19.02.2016
№ 3-13/VІІ «Про Регіональну програму інформатизації
Черкаської області на 2016 – 2017 роки «Електронна Черкащина».
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 19.02.2016 № 3-13/VІІ «Про Регіональну програму інформатизації
Черкаської області на 2016 – 2017 роки «Електронна Черкащина»
приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 22.
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15. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - 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
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» - 48, «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 17.
16. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про внесення змін до комплексної програми
забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території області, вжиття
заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій
на 2016 – 2020 роки
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до комплексної
програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території області,
вжиття заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та
подій на 2016 – 2020 роки» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 21.
17. 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» - 43, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 23.
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18. СЛУХАЛИ:
Кравченко Н.М. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
23.12.2016 № 11-2/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" та про додаткові
зміни до проекту рішення.
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» - 49, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 17.
19. СЛУХАЛИ:
Кравченко Н.М. - Про обласний бюджет на 2018 рік.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Скіченко А.П., Тарасенко В.П.
Кравченко Н.М. звернулася до депутатів обласної ради з проханням
надати дозвіл на внесення технічних змін до кодів програмної класифікації
головних розпорядників коштів.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2018 рік»
приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 48, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 18.
20. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про території та об’єкти природно-заповідного фонду
області.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про території та об’єкти природнозаповідного фонду області» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 46, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 20.
21. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про план роботи Черкаської обласної ради на 2018 рік.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про план роботи Черкаської обласної
ради на 2018 рік» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 46, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 19.
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22. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про подолання наслідків русифікації в мовній царині
на території Черкаської області.
ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про подолання наслідків русифікації в
мовній царині на території Черкаської області» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 38, «Проти» -2, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 23.
(рішення не прийнято)
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., який запропонував повернутися до голосування
з означеного питання.
Голосування за повернення до голосування з питання № 22
(пропозиція депутата обласної ради Лошкова О.Г.)
«За» - 37, «Проти» 12, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 27.
(пропозиція не прийнята)
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
23. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про звернення до Верховної Ради України щодо
підтримки законопроекту № 7343 від 28.11.2017 «Проект Закону про внесення
змін до деяких законодавчих актів України (щодо кримінальної
відповідальності за заперечення Голодомору)».
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 35, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 29.
ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Судакевич В.Г.
Коваленко В.М. внесла пропозицію повернутися до голосування з
означеного питання.
Голосування за повернення до голосування з питання № 23
(пропозиція депутата обласної ради Коваленко В.М.)
«За» - 41, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15.
(пропозиція не прийнята)
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(хронологія прийняття рішення по стенограмі)
Голосування за повернення до голосування з питання № 23
(пропозиція депутата обласної ради Судакевича В.Г.)
«За» - 48, «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 23.
(пропозиція прийнята)
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 56, «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 10.
(рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення до Верховної Ради
України щодо підтримки законопроекту № 7343 від 28.11.2017 «Проект Закону
про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо кримінальної
відповідальності за заперечення Голодомору)» приймається, додається.
24. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про звернення Черкаської обласної ради до Кабінету
Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України та Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини щодо правових аспектів внесення змін до
національного класифікатора України ДК 003:2010 в сфері охорони здоров’я
ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Яріш А.А., Парамонов В.В., Фесун І.А.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 31, «Проти» -1, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 28.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
25. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та
продовольства України, Державного агентства лісових ресурсів України
щодо врегулювання порядку продажу необробленої деревини.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики
та продовольства України, Державного агентства лісових ресурсів України
щодо врегулювання порядку продажу необробленої деревини» приймається,
додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 22.
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26. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Голови Верховної Ради України Парубія А.В. щодо підтримки депутатами
Верховної Ради України законопроекту №7403.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 42, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 24.
(рішення не прийнято)
ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Вельбівець О.І.
Вельбівець О.І. запропонував повернутися до голосування з означеного
питання.
Голосування за повернення до голосування з питання № 26
(пропозиція голови обласної ради Вельбівця О.І.)
«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 22.
(пропозиція прийнята)
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 49, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 17.
(рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Голови Верховної Ради України Парубія А.В. щодо
підтримки депутатами Верховної Ради України законопроекту №7403»
приймається, додається.
27. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
голови Черкаської обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О. та
директора Державного підприємства «Черкасиоблавтодор» Левченка Р.В.
щодо негайного усунення недоліків на ділянці дороги від села Межиріч до
Канева.
Голосування
«За» - 36, «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 28.
ВИСТУПИЛИ: Рибченко О.В.,
голосування з означеного питання.

який

запропонував

повернутися

Голосування за повернення до голосування з питання № 27
(пропозиція депутата обласної ради Рибченка О.В.)
«За» - 42, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 24.
(пропозиція не прийнята)

до
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(хронологія прийняття рішення по стенограмі)
Голосування за повернення до голосування з питання № 27
(пропозиція депутата обласної ради Чміля В.О.)
«За» - 51 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15.
(пропозиція прийнята)
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 55, «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 11.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до голови Черкаської обласної державної адміністрації
Ткаченка Ю.О. та директора Державного підприємства «Черкасиоблавтодор»
Левченка Р.В. щодо негайного усунення недоліків на ділянці дороги від села
Межиріч до Канева» приймається, додається.
28. СЛУХАЛИ:
Воронова С.П. - Про депутатський запит депутата обласної ради
Воронова С.П.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про депутатський запит депутата
обласної ради Воронова С.П.» приймається, додається.
Голосування
«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 21.
ВИСТУПИЛИ:
Судакевич В.Г., який запропонував повернутися до голосування з
питання № 23 «Про звернення до Верховної Ради України щодо підтримки
законопроекту № 7343 від 28.11.2017 «Проект Закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів України (щодо кримінальної відповідальності за
заперечення Голодомору)».
Голосування за повернення до голосування з питання № 23
(пропозиція депутата обласної ради Судакевича В.Г.
«За» - 48, «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 23.
(пропозиція прийнята)
Голосування з питання № 23 «Про звернення до Верховної Ради України
щодо підтримки законопроекту № 7343 від 28.11.2017 «Проект Закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо кримінальної
відповідальності за заперечення Голодомору)» (за основу і в цілому)
«За» - 56, «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 10.
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ВИСТУПИЛИ:
Чміль В.О., який запропонував повернутися до голосування з питання
№ 27 «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до голови
Черкаської обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О. та директора
Державного підприємства «Черкасиоблавтодор» Левченка Р.В. щодо
негайного усунення недоліків на ділянці дороги від села Межиріч до
Канева».
Голосування за повернення до голосування з питання №27 Про звернення
депутатів Черкаської обласної ради до голови Черкаської обласної
державної адміністрації Ткаченка Ю.О. та директора Державного
підприємства «Черкасиоблавтодор» Левченка Р.В. щодо негайного усунення
недоліків на ділянці дороги від села Межиріч до Канева
(пропозиція депутата обласної ради Чміля В.О.)
«За» - 51, «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 15.
(пропозиція прийнята)
Голосування з питання №27 Про звернення депутатів Черкаської обласної
ради до голови Черкаської обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О.
та директора Державного підприємства «Черкасиоблавтодор»
Левченка Р.В. щодо негайного усунення недоліків на ділянці
дороги від села Межиріч до Канева
«За» - 55, «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 11.
(рішення прийнято)
Вельбівець О.І. поінформував, що всі питання порядку денного
пленарного засідання 19 сесії обласної ради сьомого скликання розглянуто.
Привітав депутатів обласної ради та запрошених з Новим роком та Різдвом
Христовим. Оголосив пленарне засідання закритим.

Голова

О.Вельбівець

