
 

 

 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VII скликання 

 

Двадцята (позачергова) сесія 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

26.01.2018                                       м. Черкаси                                    №  34 

     

пленарного засідання 

обласної ради 

 

 

                        
 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    84 

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -    51 

 

3. Присутніх запрошених осіб     -    10 

    (Списки  додаються) 

 

 

 

 

 

Головуючий - Вельбівець О.І. 

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

Ковбоша О.Р., Далібожак В.М. 

 

 

 



2 

 

Порядок денний: 

 

  1. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, Держгеокадастру 

Доповідає: 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- депутат обласної ради 

 

 2. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови 

Верховної Ради України Парубія А.В. щодо прискорення законопроекту       

№ 7363 

Доповідає: 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- депутат обласної ради 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 45  депутатів. 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 48  депутатів. 

 

Вельбівець О.І. запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам'ять 

всіх, хто загинув в ході антитерористичної операції у східних областях 

України. 

 (Хвилина мовчання) 

 

Вельбівець О.І. повідомив, що за пропозицією депутатів обласної ради 

та відповідно до Регламенту Черкаської обласної ради VII скликання видано 

розпорядження про скликання 26 січня 2018 року позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. Зазначив, що до порядку денного позачергової сесії 

обласної ради запропоновано питання «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

Держгеокадастру».  

 

Голосування за секретаріат: 

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

 

Вельбівець О.І. повідомив, що надійшла заява від голови Федерації 

професійних спілок Черкаської області Шевченка П.В. з проханням надати 

час для виступу перед депутатським корпусом щодо ситуації, яка склалася в 

місті Черкаси у зв’язку з неприйняттям бюджету міста.  

 

Голосування за надання часу для виступу голові Федерації професійних спілок 

Черкаської області Шевченку П.В. 

 «За»- 46, «Проти»- 0, «Утрималося»- 1, «Не голосувало»- 3.  

(рішення прийнято) 
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Шевченко П.В. звернувся до голови обласної державної адміністрації 

Ткаченка Ю.О., голови обласної ради Вельбівця О.І. з пропозицією 

ініціювати звернення до Верховної Ради України щодо розпуску Черкаської 

міської ради та призначення нових виборів у місті Черкаси.  

 

Голосування за порядок денний (за основу) 

«За» -46, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -4. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Ботнар Ю.А. звернувся до ініціаторів скликання позачергової сесії з 

проханням ставитися до колег-депутатів з повагою та завчасно надавати 

матеріали сесії для опрацювання. Запропонував поділити текст звернення на 

два окремих звернення.  

Вельбівець О.І. звернув увагу на те, що відповідно до Регламенту 

обласної ради матеріали позачергової сесії роздаються депутатам обласної 

ради під час реєстрації.  

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Ботнара Ю.А. щодо 

поділу тексту звернення на два окремих звернення 

«За» -48, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -2. 

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування за порядок денний (в цілому) 

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

 

1. СЛУХАЛИ:  

Коваленка О.А., який зачитав текст звернення «Про звернення 

депутатів Черкаської обласної ради до Голови Верховної Ради України 

Парубія А.В., Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б, в.о. голови 

Держгеокадастру Колотіліна О.К. щодо висловлення недовіри керівництву 

Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області, відділу 

Держгеокадастру у Маньківському районі Черкаської області». 

 

ВИСТУПИЛИ: Судакевич В.Г., Вельбівець О.І., Сегеда А.В., Рибченко О.В., 

Коваленко В.М., Ботнар Ю.А.  

 Вельбівець О.І. зачитав текст звернення, враховуючи пропозицію 

депутата обласної ради Ботнара Ю.А., та поставив його на голосування.  

 

Голосування (за основу) 

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

 

Сегеда А.В. запропонував у абзаці 3 тексту звернення після слова 

«торгах» доповнити словами «на нашу думку», а також слово «орендувало» 

замінити словом «обробляло». 
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ВИСТУПИЛИ: Сегеда А.В., Коваленко А.О., Вельбівець О.І.,     

Ткаченко Ю.О., Мушієк М.Г. 

Ткаченко Ю.О. повідомив, що публічно звернувся до начальника 

Головного управління Лютого В.В. з проханням розслідувати ситуацію, яка 

склалася при проведенні аукціону з продажу прав оренди землі площею 21 га 

в Маньківському районі. 

Зазначив, що видано розпорядження про створення обласного штабу по 

контролю за обігом сільськогосподарських земель державної власності в 

Черкаській області та затверджено його склад. Звернув увагу на те, що 

основним завданням обасного штабу буде швидке реагування на випадки 

можливого порушення прав громадян, фізичних та юридичних осіб при 

отриманні сільськогосподарських земель державної власності. 

   

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Сегеди А.В. – у абзаці 3 

тексту звернення після слова «торгах» доповнити словами «на нашу думку». 

«За» - 11, «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 38. 

(пропозиція не прийнята) 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради  

Сегеди А.В. – в абзаці 3 тексту звернення слово «орендувало» замінити 

словом «обробляло». 

«За» - 20, «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 29. 

(пропозиція не прийнята) 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Сегеди А.В. – текст 

звернення доповнити пунктом «доручити прокурору Черкаської області, 

начальнику Головного управління Національної поліції в Черкаській області 

провести перевірку фактів, викладених у тексті звернення» 

«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

(пропозиція прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Вельбівець О.І., Рибченко О.В. 

Вельбівець О.І. запропонував усно звернутися до прокурора Черкаської 

області, начальника Головного управління Національної поліції в Черкаській 

області провести перевірку фактів, викладених у тексті звернення. Вніс 

пропозицію скасувати результати попереднього голосування. 

 

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

результати попереднього голосування. 

«За» - 46, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

(пропозиція прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Сегеда А.В., Коваленко В.М. 

 Сегеда А.В. запропонував у вирішальній частині тексту звернення 

абзац 2 розпочати словами «у разі виявлення». 
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 Коваленко В.М. наголосила на необхідності виключити у абзаці 2 

вирішальної частини слова «результати якого були сфабриковані». 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Сегеди А.В. – 

у вирішальній частині абзац 2 розпочати словами «у разі виявлення». 

«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Коваленко В.М. – 

 у абзаці 2 вирішальної частини слова «результати якого були  

сфабриковані» виключити. 

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

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Озірний О.А., Коваленко А.О., Сегеда А.В. 

 Вельбівець О.І. запропонував припинити обговорення та перейти до 

голосування. 

 Сегеда А.В. запропонував текст звернення доповнити пунктом такого 

змісту: «доручити Головному управлінню Держгеокадастру в Черкаській 

області провести інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення 

області, на які не оформлені договори оренди у розрізі районів, та 

підготувати інформацію на наступне пленарне засідання». 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Сегеди А.В. – текст 

звернення доповнити пунктом такого змісту: «доручити Головному 

управлінню Держгеокадастру в Черкаській області провести 

інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення області, на які 

не оформлені договори оренди у розрізі районів, та підготувати інформацію 

 на наступне пленарне засідання». 

«За» - 15, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 35. 

 

ВИСТУПИЛИ: Рибченко О.В., Лупашко О.В., Мушієк М.Г., Вельбівець О.І., 

Воронов С.П., Гончаренко В.Г., Рябошлик О.В., Давиденко О.Г.,            

Ботнар Ю.А. 

 Ботнар Ю.А. запропонував виключити із тексту звернення абзаци 2, 3, 

4, 5, 6, 7, а також доповнити текст звернення пунктом щодо звернення до 

Генеральної Прокуратури України. 

 

Голосування за пропозиція депутата обласної ради  

Ботнара Ю.А. – виключити із тексту звернення абзаци 2, 3, 4, 5, 6, 7 

«За» - 15, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 36. 

(пропозиція не прийнята) 
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Голосування за пропозицію депутата обласної ради Ботнара Ю.А. – текст 

звернення доповнити пунктом щодо звернення до 

 Генеральної прокуратури України. 

«За» - 38, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Северин О.Ф., Коломієць В.В., Лупашко О.В., Мушієк М.Г. 

 Вельбівець О.І. запропнував надати час для виступу власнику 

фермерського господарства «Білецьке» Григорію Білецькому. 

 

Голосування за надання часу для виступу фермеру Білецькому Григорію 

«За» - 46, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

(рішення прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ: Білецький Г., Сегеда А.В. 

 Білецький Г. поінформував депутатів обласної ради про здачу 

документів на участь в аукціоні з продажу права оренди землі в 

Маньківському районі, обставини проведення та результати аукціону. 

 Сегеда А.В. запропонував текст звернення доповнити пунктом  

«Доручити Держгеокадастру України дати доручення Головному управлінню 

Держгеокадастру в Черкаській області провести інвентаризацію земель 

сільськогосподарського призначення в області». 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Сегеди А.В. – текст 

звернення доповнити пунктом  «Доручити Держгеокадастру України дати 

доручення Головному управлінню Держгеокадастру в Черкаській області 

провести інвентаризацію земель сільськогосподарського  

призначення в області». 

«За» - 35, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 15. 

(пропозиція не прийнята) 

 

Голосування з питання «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Голови Верховної Ради України Парубія А.В., Прем’єр-міністра України 

Гройсмана В.Б, в.о. голови Держгеокадастру Колотіліна О.К. щодо 

висловлення недовіри керівництву Головного управління Держгеокадастру у 

Черкаській області, відділу Держгеокадастру у Маньківському районі 

Черкаської області» (текст, зачитаний Вельбівцем О.І.) (в цілому) 

«За» - 36, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 
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2. СЛУХАЛИ:  

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

Голови Верховної Ради України Парубія А.В. щодо прискорення 

законопроекту       № 7363. 

 

ВИСТУПИЛИ: Воронов С.П. 

 

Голосування (за основу) 

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

 

Голосування (в цілому) 

«За» - 45, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 5. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Голови Верховної Ради України Парубія А.В. щодо 

прискорення законопроекту       № 7363» приймається, додається. 

 

Вельбівець О.І. поінформував, що питання порядку денного 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання розглянуто та оголосив 

пленарне засідання закритим. 

 

 

 

Голова                                                                                         О.Вельбівець 


