ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VII скликання
Двадцять перша сесія

ПРОТОКОЛ
02.03.2018

м. Черкаси

№ 35

пленарного засідання
обласної ради (початок)

1. Обрано депутатів до обласної ради

- 84

2. Взяли участь у роботі сесії
обласної ради

- 55

3. Присутніх запрошених осіб
(Списки додаються)

- 52

Головуючий - Вельбівець О.І.
Секретаріат:
Доманський В.М., Павличук В.М., Авраменко М.Ю.,
Клімов Є.П., Ковбоша О.Р., Далібожак В.М.
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Порядок денний:
1. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови
Верховної Ради України Парубія А.В., Прем’єр-міністра України
Гройсмана В.Б., Генерального прокурора України Луценка Ю.В., в.о.голови
Держгеокадастру Колотіліна О.К.
Доповідає:
Коваленко
Олександр Анатолійович

-

депутат обласної ради

2. Питання управління майном обласної комунальної власності
1) Про передачу майна комунальної власності
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
2) Про списання майна комунальної власності
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
3) Про надання дозволу комунальному підприємству «Управління по
експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної власності» на
передачу в оренду майна
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
4) Про надання дозволу Черкаському обласному комунальному
підприємству «Фармація» на передачу в оренду майна
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
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5) Про оренду цілісного майнового комплексу колишнього
Жашківського комунального поліграфічного підприємства
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
6) Про оренду цілісного майнового комплексу колишнього
комунального підприємства «Христинівське поліграфічне підприємство»
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
7) Про оренду цілісного майнового комплексу колишнього КорсуньШевченківського комунального поліграфічного підприємства
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
8) Про оренду цілісного майнового комплексу колишнього
комунального підприємства «Чорнобаївська центральна районна аптека
№ 35»
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
9) Про часткове звільнення від сплати надходжень від орендної плати
на 2018 рік
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
Наталія Олегівна

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
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10) Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської
області
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
11) 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
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
12) Про Програму приватизації об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, що перебувають у
сфері управління Черкаської обласної ради, на 2018-2019 роки
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
13) 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
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
14) Про погодження виділу у натурі частки із майна, що є у спільній
частковій власності Черкаської обласної ради
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
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15) Про надання дозволів на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості)
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
16) Про надання комунальному підприємству «Аеропорт Черкаси
Черкаської обласної ради» земельної ділянки в постійне користування по
вул.Смілянській,168, м.Черкаси
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
17) Про призначення Юліної Г.О. на посаду завідувача комунального
підприємства «Черкаська центральна районна аптека № 5 Черкаської
обласної ради»
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
18) Про визнання таким, що втратило чинність, рішення обласної ради
від 24.06.2011 № 6-13/VI «Про затвердження Положення про надання
орендарю погодження власника майна обласної комунальної власності на
здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна»
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
Наталія Олегівна

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
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19) 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
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
20) Про передачу об’єкта незавершеного будівництва з балансу
Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації у
спільну власність територіальних громад Черкаського району
Доповідають:
Липкань
заступник директора Департаменту
Андрій Борисович
містобудування, архітектури, будівництва
та житлово-комунального господарства
обласної державної адміністрації
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
21) Про передачу майна обласної комунальної власності
Доповідають:
Найдан
заступник начальника управління охорони
Олег Володимирович
здоров’я обласної державної адміністрації
Кравцова
Наталія Олегівна

-

Парамонов
Віктор Володимирович

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
голова постійної комісії обласної ради з
питань охорони здоров’я

22) Про передачу виробів медичного призначення
Доповідають:
Найдан
заступник начальника управління
Олег Володимирович
охорони здоров’я обласної державної
адміністрації
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Парамонов
голова постійної комісії обласної ради з
Віктор Володимирович
питань охорони здоров’я
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23) Про затвердження розподілу препаратів та виробів медичного
призначення
Доповідають:
Найдан
Олег Володимирович

-

Парамонов
Віктор Володимирович

заступник начальника управління охорони
здоров’я обласної державної адміністрації
- голова постійної комісії обласної ради з
питань охорони здоров’я

3. Про Програму економічного і соціального розвитку Черкаської
області на 2018 рік
Доповідають:
Карманнік
- директор Департаменту регіонального
Роман Володимирович
розвитку обласної державної адміністрації
Легойда
- голова постійної комісії обласної ради з
Світлана Михайлівна
питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
4. Про програму зайнятості населення Черкаської області на 2018-2020
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
5. Про внесення змін до програми правової освіти населення
Черкаської області на 2016-2020 роки
Доповідають:
Свіренюк
начальник Головного територіального
Олександр Олександрович
управління юстиції у Черкаській області
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
6. Про внесення змін до обласної програми впровадження у навчальновиховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно комунікаційних технологій „Сто відсотків“ на період до 2021 року
Доповідають:
Данилевський
начальник управління освіти і науки
Валерій Вікторович
обласної державної адміністрації
Доманський
Володимир Миколайович

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
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7. Про внесення змін до Програми регулювання чисельності
безпритульних тварин гуманними методами у Черкаській області на 2016 –
2020 роки
Доповідають:
Липкань
заступник директора Департаменту
Андрій Борисович
містобудування, архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства
обласної державної адміністрації
Ніжніков
заступник голови постійної комісії обласної
Володимир Миколайович
ради з питань екології, використання
природних ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
Кокодзей
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань розвитку інфраструктури та
житлово-комунального господарства
8. 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
Ніжніков
заступник голови постійної комісії обласної
Володимир Миколайович
ради з питань екології, використання
природних ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
9. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-8/VII
Доповідають:
Тарасенко
перший заступник голови обласної ради
Валентин Петрович
Легойда
Світлана Михайлівна

-

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

10. Про внесення змін до рішення обласної ради від 09.06.2017 № 1523/VII
Доповідають:
Вельбівець
голова обласної ради
Олександр Іванович
Легойда
голова постійної комісії обласної ради з
Світлана Михайлівна
питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
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11. Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.12.2017 № 1922/VII «Про обласний бюджет на 2018 рік»
Доповідають:
Кравченко
директор Департаменту фінансів
Наталія Миколаївна
облдержадміністрації
Легойда
Світлана Михайлівна

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
12. 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
Лошков
Олександр Геннадійович

-

директор Департаменту регіонального
розвитку обласної державної адміністрації
голова постійної комісії обласної ради з
питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення
правопорядку та захисту прав людини

13. Про погодження Чорнобаївському комунальному підприємству
«Виробниче управління житлово-комунального господарства» надання у
користування ділянок надр з метою геологічного вивчення, у тому числі
дослідно-промислової розробки питних підземних вод Чорнобаївського
родовища
Доповідає:
Ніжніков
заступник голови постійної комісії обласної
Володимир Миколайович
ради з питань екології, використання
природних ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
14. Про припинення державному підприємству "Смілянське лісове
господарство" права користування частиною мисливських угідь
Доповідають:
Дзюбенко
Олександр Миколайович

-

начальник обласного управління лісового та
мисливського господарства

Ніжніков
Володимир Миколайович

-

заступник голови постійної комісії обласної
ради з питань екології, використання
природних ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
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15. Про припинення державному підприємству "Черкаське лісове
господарство" права користування частиною мисливських угідь
Доповідають:
Дзюбенко
начальник обласного управління лісового та
Олександр Миколайович
мисливського господарства
Ніжніков
заступник голови постійної комісії обласної
Володимир Миколайович
ради з питань екології, використання
природних ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
16. Про надання ТОВ "Мисливський клуб Фазан"у користування
мисливських угідь для ведення мисливського господарства в лісових масивах
Будянського, Смілянського, Городищенського лісництва ДП "Смілянське
лісове господарство"
Доповідають:
Дзюбенко
Олександр Миколайович
Ніжніков
Володимир Миколайович

-

начальник обласного управління лісового та
мисливського господарства
заступник голови постійної комісії обласної
ради з питань екології, використання
природних ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій

17. Про надання ТОВ "Мисливський клуб Фазан" у користування
мисливських угідь для ведення мисливського господарства в угіддях
Дахнівського, Свидівського, Мошнівського лісництва ДП "Черкаське лісове
господарство" та по межі судового ходу Кременчуцького водосховища
Доповідають:
Дзюбенко
начальник обласного управління лісового та
Олександр Миколайович
мисливського господарства
Ніжніков
Володимир Миколайович

заступник голови постійної комісії обласної
ради з питань екології, використання
природних ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
18. Про хід виконання рішення обласної ради від 24.03.2017 № 13-5/VII
«Про затвердження Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на
період до 2020 року»
Доповідають:
Чубань
начальник управління транспорту,
Сергій Васильович
дорожнього господарства та обороннопромислового комплексу обласної
державної адміністрації
Лошков
голова постійної комісії обласної ради з
Олександр Геннадійович
питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
-
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19. Про хід виконання рішення обласної ради 31.08.2016 № 7-1/VII «Про
обласну програму фінансування ремонту доріг загального користування
державного і місцевого значення, які проходять територією Черкаської області,
та розвитку дорожньої інфраструктури на 2016-2018 роки» (зі змінами)
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
Кокодзей
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань розвитку інфраструктури та
житлово-комунального господарства
20. Про хід виконання рішення обласної ради від 24.04.2015 № 39-4/VI
«Про програму підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів у Черкаській області на період до 2020 року»
Доповідають:
Колодка
начальник управління агропромислового
Ігор Леонідович
розвитку облдержадміністрації
Лупашко
Олександр Вікторович

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань агропромислового розвитку та
земельних відносин

21. Про хід виконання рішення обласної ради від 28.12.2011 № 11-3/VI
«Про Програму розвитку футболу в Черкаській області на 2012-2020 роки» (зі
змінами)
Доповідають:
Зеленський
начальник управління у справах сім’ї,
Максим Васильович
молоді та спорту обласної державної
адміністрації
Доманський
Володимир Миколайович

-

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

22. Про затвердження звіту за результатами роботи комісії з оцінки
корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради
Доповідають:
Тарасенко
перший заступник голови обласної ради,
Валентин Петрович
голова комісії
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Лошков
Олександр Геннадійович

голова постійної комісії обласної ради з
питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
23. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради
України Голодецького В.І.
Доповідає:
Лошков
голова постійної комісії обласної ради з
Олександр Геннадійович
питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
24. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради
України Свистун М.Я.
Доповідає:
Лошков
голова постійної комісії обласної ради з
Олександр Геннадійович
питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
25. Про подолання наслідків русифікації в мовній царині на території
Черкаської області
Доповідають:
Ботнар
керівник фракції ВО «Свобода» в обласній
Юрій Андрійович
раді
Доманський
Володимир Миколайович

-

-

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

26. Про використання червоно-чорного прапора та прапора Холодного
Яру на території Черкаської області
Доповідають:
Ботнар
керівник фракції ВО «Свобода» в обласній
Юрій Андрійович
раді
Доманський
Володимир Миколайович

-

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

27. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Прем'єрміністра України Гройсмана В.Б. щодо скасування постанови Кабінету
Міністрів України від 7.06.2017 № 413 «Деякі питання удосконалення
управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського
призначення державної власності та розпорядження ними»
Доповідає:
Судакевич
депутат обласної ради
Валентин Григорович
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28. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови
Верховної Ради України Парубія А.В. щодо внесення змін до ст. 122
Земельного кодексу України в частині повернення повноважень органів
місцевого самоврядування щодо розпорядження землями державної
власності за межами населених пунктів
Доповідає:
Судакевич
депутат обласної ради
Валентин Григорович
29. Звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента
України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо
перерахунку та виплати пенсій військовим пенсіонерам та пенсіонерам
силових відомств
Доповідає:
Сегеда
керівник фракції «Українське об’єднання
Андрій Віталійович
патріотів – УКРОП» в обласній раді
30. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Прем’єрміністра України Гройсмана В.Б., в.о. Міністра охорони здоров’я України
Супрун У. щодо необхідності перегляду та доповнення Національного переліку
основних лікарських засобів
Доповідає:
Парамонов
голова постійної комісії обласної ради з
Віктор Володимирович
питань охорони здоров’я
31. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента
України та Кабінету Міністрів України
Доповідають:
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
Захарцев
Павло Петрович

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань соціального захисту населення

32. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної
Ради України, Генеральної прокуратури України
Доповідає:
Ботнар
керівник фракції ВО «Свобода» в обласній
Юрій Андрійович
раді

14
33. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної
Ради України щодо розширення повноважень органів місцевого
самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення
державного контролю за використанням і охороною земель
Доповідає:
Омаргалієв
Костянтин Сапартаєвич

-

керівник фракції «Блок Петра Порошенка
«Солідарність» в обласній раді

34. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної
Ради України щодо проведення земельних ділянок, що знаходяться під
майновими масивами, з колективної власності у комунальну
Доповідає:
Омаргалієв
керівник фракції «Блок Петра Порошенка
Костянтин Сапартаєвич
«Солідарність» в обласній раді
35. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Черкаської
міської ради щодо питання врегулювання проблем з надання послуг
автотранспортних підприємств у сфері автомобільних перевезень
Доповідає:
Омаргалієв
Костянтин Сапартаєвич

-

керівник фракції «Блок Петра Порошенка
«Солідарність» в обласній раді

36. Про депутатський запит депутата обласної ради Воронова С.П.
щодо розслідування резонансних кримінальних справ у Кам’янському районі
Доповідає:
Ворнов
Сергій Павлович

-

депутат обласної ради

37. Про звернення обласної ради щодо добровільного оголошення
заяви про відставку Президента України
Доповідає:
Булатецький
Микола Іванович

-

депутат обласної ради

38. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету
Міністрів України та Міністерства фінансів України щодо врегулювання
ситуації
погашення
кредиторської
заборгованості
перед
енергопостачальними підприємствами-надавачами житлово-комунальних
послуг за надані пільги та субсидії населенню
Доповідає:
Яріш
депутат обласної ради
Анатолій Анатолійович
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39. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Черкаської
міської ради щодо питання врегулювання проблем з надання послуг
автотранспортних підприємств у сфері автомобільних перевезень
Доповідає:
Яріш
Анатолій Анатолійович

-

депутат обласної ради

Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 55 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. запропонував включити до складу секретаріату
депутатів обласної ради Доманського В.М., Павличука В.М.,
Авраменка М.Ю., Клімова Є.П., Ковбошу О.Р., Далібожак В.М.
Голосування за секретаріат:
«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
ВИСТУПИЛИ:
Вельбівець О.І. поінформував, що відповідно до Закону України «Про
статус депутатів місцевих рад», Регламенту обласної ради, на засіданні
фракції Всеукраїнське об’єднання «Свобода» було ухвалено рішення про
зміну її керівника. Головою фракції обрано Олександра Лошкова,
представляти фракцію на засіданні президії обласної ради уповноважено
Сергія Воронова.
Також повідомив, що надійшов лист від Черкаського обласного
товариства політичних в’язнів та репресованих, в якому члени товариства
дякують депутатам обласної ради за прийняте рішення щодо збільшення
розміру їм виплати щомісячної допомоги.
Зазначив, що надійшло кілька звернень від громадськості щодо
надання їм часу для виступу на пленарному засіданні.
Голосування за надання часу для виступу Дегтярову С.В.
«За»- 47, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 13.
(рішення прийнято)
Дегтяров С.В. звернувся із проханням до депутатів Черкаської обласної
ради підтримати звернення до Прем’єр-міністра України, Верховної Ради
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України, Кабінету Міністрів України щодо перерахунку та виплати пенсій
військовим пенсіонерам та пенсіонерам силових відомств.
ВИСТУПИЛИ:
Омаргалієв К.С., який зачитав депутатські звернення:
«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради
України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з
управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за
використанням і охороною земель»;
«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради
України щодо проведення земельних ділянок, що знаходяться під майновими
масивами, з колективної власності у комунальну»;
«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Черкаської
міської ради щодо питання врегулювання проблем з надання послуг
автотранспортних підприємств у сфері автомобільних перевезень».
Коваленко О.А. зачитав звернення депутатів Черкаської обласної ради
до Голови Верховної Ради України Парубія А.В., Прем’єр-міністра України
Гройсмана В.Б., Генерального прокурора України Луценка Ю.В., в.о.голови
Держгеокадастру Колотіліна О.К. та виступив з проханням до депутатського
корпусу підтримати означене звернення.
Клімов Є.П. зазначив, що фракцією «Відродження», спільно з
народним депутатом України Яценком А.В., розроблено та втілено ряд
заходів, які підвищують туристичну привабливість Черкаської області.
Звернув увагу на те, що в «Програмі розвитку туризму в Черкаській області
на 2012-2020 роки» відсутня інформація та стратегія розвитку щодо низки
туристичних об’єктів, які розташовані на території Уманського,
Монастирищенського та Христинівського районів. Звернувся до голови
обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О., голови обласної ради
Вельбівця О.І. з проханням дати доручення відповідним структурним
підрозділам доповнити «Програму розвитку туризму в Черкаській області на
2012-2020 роки» заходами, які будуть спрямовані на розвиток туристичної
галузі області.
Ботнар Ю.А. зачитав звернення мешканців с. Худяки Черкаського
району щодо дій та бездіяльності посадових осіб сільської та районної ради,
спрямованих проти інтересів місцевої громади. У тексті звернення мешканці
вказують, що сільський голова Р. Василина, спільно з головою районної ради
О. Собком наполегливо, попри їх позицію, просувають ідею об’єднання села
в територіальну громаду з селом Леськи. Зазначають, що у разі створення
ОТГ, села будуть в різних позиціях, оскільки населення села Леськи майже у
двічі більше за населення села Худяки.
Звернувся до голови обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О.
втрутитися та запобігти соціальному напруженню у сільській громаді села
Худяки, зростанню недовіри до інституту влади. Також звернувся до
начальника Головного управління Національної поліції України в Черкаській
області та прокурора Черкаської області вжити необхідних заходів для
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належного реагування на заяви мешканців с. Худяки, забезпечити незалежне
розслідування, наведених селянами фактів щодо зловживань сільським
головою.
Воронов С.П. виступив з інформацією про фінансування закладів
охорони здоров’я в Кам’янському районі, а також про створення об’єднаних
територіальних громад.
Запропонував включити у порядок денний сесії депутатський запит
щодо розслідування резонансних кримінальних справ у Кам’янському
районі.
Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання питання
«Про депутатський запит депутата обласної ради Воронова С.П. щодо
розслідування резонансних кримінальних справ у Кам’янському районі»
«За» -47, «Проти» - 2, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» -8.
ВИСТУПИЛИ: Костюченко В.О., Далібожак В.С., Ткаченко Ю.О.,
Давиденко О.Г., Рибченко О.В., Булатецький М.І., Омаргалієв К.С.,
Вельбівець О.І., Коваленко В.М., Копійченко В.П., Лошков О.Г.
Костюченко В.О. звернувся до начальника Головного управління
національної поліції в Черкаській області Лютого В.В. щодо бездіяльності в
розслідуванні злочину проти ВГО «Захист дітей війни».
Далібожак В.С. зачитала звернення до голови обласної державної
адміністрації Ткаченка Ю.О. щодо катастрофічного стану доріг у місті Сміла
та з проханням допомогти у співфінансуванні ремонту дороги Черкаси –
Знам’янка в межах міста Сміла. Зазначила, що депутати Смілянської міської
ради готові до співпраці та співфінансування.
Ткаченко Ю.О. зазначив, що питання буде враховане в роботі.
Давиденко О.Г. виступив з інформацією щодо незаконної діяльності
пунктів з прийому металобрухту, торгівлі наркотиками у місті Сміла та щодо
розслідування фактів фальсифікації виборів.
Рибченко О.В. – звернув увагу на інформацію, яка надходить з районів
щодо наявності корупціної складової у діях посадових осіб Держгеокадастру,
запропонував внести доповнення до проекту рішення, де передбачається
звільнення керівників відділів Держгеокадастру у районах.
Булатецький М.І. поінформував, що 18 лютого 2018 року в місті
Черкаси відбулося зібрання громади Черкаської області, на якому було
обговорено ситуацію в Україні та Черкаській області. На означеному мітингу
було зачитано звернення, яке було підтримане громадою. Запропонував
включити до порядку денного пленарного засідання питання «Про звернення
депутатів обласної ради щодо добровільного оголошення заяви про відставку
Президента України П. Порошенка», а також звернутися до Верховної Ради
України з проханням терміново розглянути та прийняти Закон України «Про
Президента України та порядок припинення його повноважень». Звернувся
до голови обласної ради Вельбівця О.І. з пропозицією поставити на
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голосування включення означеного питання в порядок денний пленарного
засідання.
Омаргалієв К.С. звернувся до прокурора області, начальника СБУ з
проханням розглянути можливість повернення клубу в селі Геронимівка.
Вельбівець О.І. повідомив, що звернення автоматично включено до
порядку денного пленарного засідання. Також звернувся до представників
громадськості дотримуватися правил поведінки у сесійній залі.
Коваленко В.М. зачитала звернення до очільників області та
депутатського корпусу з проханням проголосити 2018 та 2019 роки «роками
української мови» та сприяти в організації об’єднання творчих сил, рухів,
громадських організацій задля реалізації завдань, які передбачені у Програмі
підтримки української мови у Черкаській області.
Ткаченко Ю.О. повідомив, що буде створена робоча група з означеного
питання, до складу якої депутат обласної ради Коваленко В.М. обов’язково
ввійде.
Копійченко В.П. повідомив, що неодноразово виступав на пленарних
засіданнях стосовно земельних питань. Зазначив, що всі звернення, пов’язані
з цим питанням, не отримали того резонансу, на який чекали заявники. Навів
приклад, що селянам в селі Поташ, які утримують земельні ділянки, Головне
управління в Черкаській області відвело 12% орендної плати у договорах.
Звернув увагу на те, що це максимум від того, що можливе по законодавству.
Лошков О.Г. звернувся до голови обласної ради з пропозицією надати
депутатам обласної ради звернення, які включені до порядку денного сесії.
Голосування за порядок денний (за основу)
(Електронно-інформаційна система пошкоджена)
Вельбівець О.І. звернувся до представників секретаріату, які
виконують функції лічильної комісії, перейти до поіменного голосування.
Далібожак В.С., Клімов Є.П. проводять реєстрацію (поіменно).
Проведення перереєстрації поіменно
Зареєстровано - 61 депутат (списки додаються)
Відповідно до
пункту 3 статті 20 Регламенту обласної ради
голосування з процедурних питань проводиться без підрахунку голосів – за
явною більшістю.
Голосування за порядок денний (за основу)
(рішення прийнято)
Відповідно до п.3 статті 20 Регламенту обласної ради голосування з
процедурного питання проведено без підрахунку голосів – за явною
більшістю.
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Голосування за порядок денний (в цілому)
(рішення прийнято)
Відповідно до п.3 статті 20 Регламенту обласної ради голосування з
процедурного питання проведено без підрахунку голосів – за явною
більшістю.
ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А., Вельбівець О.І., Ботнар Ю.А.
Яріш А.А. запропонував доповнити порядок денний.
Зачитав проект рішення «Про подолання наслідків русифікації у мовній
сфері на території Черкаської області».
Вельбівець О.І. звернув увагу, що запропонований проект рішення
депутатом Ярішем А.А. не розглядався на засіданні постійної комісії, тому
включення до порядку денного означеного питання суперечить Регламенту
обласної ради. Зазначив, що подібне питання є у порядку денному
пленарного засідання.
Яріш А.А. зачитав звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України щодо
врегулювання ситуації погашення кредиторської заборгованості перед
енергопостачальними підприємствами-надавачами житлово-комунальних
послуг за надані пільги та субсидії населенню.
Вельбівець О.І. запропонував депутатам обласної ради проголосувати
за включення означеного питання в порядок денний.
Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання питання
«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету Міністрів
України та Міністерства фінансів України щодо врегулювання ситуації
погашення кредиторської заборгованості перед енергопостачальними
підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг
за надані пільги та субсидії населенню»
(пропозиція депутата обласної ради Яріша А.А.)
(рішення прийнято)
Відповідно до п.3 статті 20 Регламенту обласної ради голосування з
процедурного питання проведено без підрахунку голосів – за явною
більшістю.
Яріш А.А. запропонував включити до порядку денного питання «Про
звернення депутатів Черкаської обласної ради до депутатів Черкаської
міської ради про співфінансування соціально-важливих для області проектів,
які знаходяться на території міста Черкаси».
Вельбівець О.І. запропонував депутатам обласної ради проголосувати
за включення означеного питання в порядок денний.
Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання питання
«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до депутатів
Черкаської міської ради про співфінансування соціально-важливих для
області проектів, які знаходяться на території міста Черкаси»
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(пропозиція депутата обласної ради Яріша А.А.)
(рішення прийнято)
Відповідно до п.3 статті 20 Регламенту обласної ради голосування з
процедурного питання проведено без підрахунку голосів – за явною
більшістю.
Вельбівець О.І. запропонував депутатам обласної ради з урахуванням
довключених питань прголосувати за порядок денний в цілому.
Голосування за порядок денний (в цілому)
(рішення прийнято одноголосно)
Відповідно до п.3 статті 20 Регламенту обласної ради голосування з
процедурного питання проведено без підрахунку голосів – за явною
більшістю.
1. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Голови Верховної Ради України Парубія А.В., Прем’єр-міністра України
Гройсмана В.Б., Генерального прокурора України Луценка Ю.В., в.о.голови
Держгеокадастру Колотіліна О.К.
Повідомив, що надійшла заява від директора ПП «Северин»
Северина М.Ф. з проханням надати час для виступу при обговоренні
означеного питання.
ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І.
Голосування за надання часу для виступу
директору ПП «Северин» Северину М.Ф.
«Проти» - 3, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 5.
(рішення прийнято)
Відповідно до п.3 Регламенту обласної ради голосування з
процедурного питання проведено без підрахунку голосів – за явною
більшістю.
ВИСТУПИЛИ: Северин М.Ф., Рибченко О.В.
Северин М.Ф. запропонував провести комплексну перевірку діяльності
керівництва Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області.
Рибченко О.В. запропонував доповнити звернення «а також звільнити
керівників територіальних структурних підрозділів Головного управління
Держгеокадастру у Черкаській області».
Голосування (за основу)
(рішення прийнято)
Відповідно до п.3 Регламенту обласної ради голосування з
процедурного питання проведено без підрахунку голосів – за явною
більшістю.
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Голосування за пропозицію депутата обласної ради Рибченка О.В.
(пропозиція не прийнята)
Відповідно до п.3 статті 20 Регламенту обласної ради голосування з
процедурного питання проведено без підрахунку голосів – за явною
більшістю.
Голосування (в цілому)
«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
(рішення прийнято) – результати поіменного голосування додаються
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Голови Верховної Ради України Парубія А.В., Прем’єрміністра України Гройсмана В.Б., Генерального прокурора України
Луценка Ю.В., в.о.голови Держгеокадастру Колотіліна О.К.» приймається,
додається.
Вельбівець О.І. оголосив перерву.
(Перерва)
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 46 депутатів.
2. Питання управління майном обласної комунальної власності.
1)

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

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 40, «Проти» -0, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 1.
(рішення не прийнято)
(Хронологія прийняття рішення за стенограмою)
Голосування за пропозицію депутатів обласної ради Булатецького М.І. та
Коваленко В.М. повернутися до голосування з підпункту 1 питання
№2 «Питання управління майном обласної комунальної власності».
«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
(пропозиція прийнята)
Голосування з питання №2.1. Про передачу майна комунальної власності
«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
(рішення прийнято)
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про передачу майна комунальної
власності» приймається, додається.
2) СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про списання майна комунальної власності.
Голосування
«За» -38, «Проти» -0, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 3.
(рішення не прийнято)
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято
(протокольно)
ВИСТУПИЛИ:
Омаргалієв К.С., який запропонував оголосити перерву на 15 хвилин.
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Омаргалієва К.С.
щодо оголошення перерви на 15 хвилин
«За» -25, «Проти» -2, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 20.
(пропозиція не прийнята)
3) СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про надання дозволу комунальному підприємству
«Управління по експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної
власності» на передачу в оренду майна.
ВИСТУПИЛИ: Рибченко О.В.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 38, «Проти» -0, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 5.
(рішення не прийнято)
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято
(протокольно)
Вельбівець О.І. повідомив, що фракція Блоку Петра Порошенка
звернулася з пропозицією оголосити перерву на 15 хвилин.
Перерва.
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 45 депутатів.
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4) СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про надання дозволу Черкаському обласному
комунальному підприємству «Фармація» на передачу в оренду майна.
ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Ніколенко В.М.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання дозволу Черкаському
обласному комунальному підприємству «Фармація» на передачу в оренду
майна» приймається, додається.
Голосування
«За» -43, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
5) СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про оренду цілісного майнового комплексу
колишнього Жашківського комунального поліграфічного підприємства
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 41, «Проти» -5, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 1.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято
(протокольно)
6) СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про оренду цілісного майнового комплексу
колишнього комунального підприємства
«Христинівське поліграфічне
підприємство».
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 41, «Проти» -5, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято
(протокольно)
7) СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про оренду цілісного майнового комплексу
колишнього Корсунь-Шевченківського комунального поліграфічного
підприємства.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 41, «Проти» -5, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято
(протокольно)
ВИСТУПИЛИ:
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Омаргалієв К.С. звернувся з пропозицією від фракції Блоку Петра
Порошенка оголосити перерву.
Вельбівець О.І. оголосив перерву.
Перерва.
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 50 депутатів.
8) СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про оренду цілісного майнового комплексу
колишнього комунального підприємства
«Чорнобаївська центральна
районна аптека № 35».
ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Рибченко О.В., Коломієць В.В.,
Ботнар Ю.А.
Коломієць В.В. запропонував повернутися до голосування з
непроголосованих питань пункту №2 «Питання управління майном
комунальної власності».
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Коломійця В.В.
щодо повернення до голосування з непроголосованих питань пункту №2
«Питання управління майном комунальної власності».
«За» - 40, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
(пропозиція не прийнята)
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 40, «Проти» -5, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 3.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято
(протокольно)
9) СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про часткове звільнення від сплати надходжень від
орендної плати на 2018 рік.
ВИСТУПИЛИ: Клімов Є.П.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про часткове звільнення від сплати
надходжень від орендної плати на 2018 рік» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -49, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
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10) СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про затвердження Порядку проведення конкурсу на
право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Черкаської області.
ВИСТУПИЛИ: Клімов Є.П.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про затвердження Порядку проведення
конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Черкаської області» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
11) СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про внесення змін до кодів видів економічної діяльності
суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської
області.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до кодів видів
економічної діяльності суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Черкаської області» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -46, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 3.
12) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про Програму приватизації об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, що перебувають у
сфері управління Черкаської обласної ради, на 2018-2019 роки.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Булатецький М.І.
Голосування з питання №2.12. Про Програму приватизації об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, що
перебувають у сфері управління Черкаської обласної ради, на 2018-2019 роки
(за пункт 2 додатка 1)
«За» -39, «Проти» -6, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 7.
ВИРІШИЛИ: пункт 2 додатка 1 виключити з «Програми приватизації
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Черкаської області, що перебувають у сфері управління Черкаської обласної
ради, на 2018-2019 роки».
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Петров В.О., Вельбівець О.І., Рибченко О.Г.
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Голосування з питання №2.12. Про Програму приватизації об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, що
перебувають у сфері управління Черкаської обласної ради, на 2018-2019 роки
(за пункт 3 додатка 1)
«За» -38, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 14.
ВИРІШИЛИ: пункт 3 додатка 1 виключити з «Програми приватизації
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Черкаської області, що перебувають у сфері управління Черкаської обласної
ради, на 2018-2019 роки».
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Петров В.О.
Голосування з питання №2.12. Про Програму приватизації об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, що
перебувають у сфері управління Черкаської обласної ради, на 2018-2019 роки
(за пункт 4 додатка 1)
«За» -38, «Проти» -0, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 10.
ВИРІШИЛИ: пункт 4 додатка 1 виключити з «Програми приватизації
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Черкаської області, що перебувають у сфері управління Черкаської обласної
ради, на 2018-2019 роки».
ВИСТУПИЛИ: Петров В.О., Булатецький М.І.
Голосування з питання №2.12. Про Програму приватизації об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, що
перебувають у сфері управління Черкаської обласної ради, на 2018-2019 роки
(за пункт 5 додатка 1)
«За» -48, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
ВИРІШИЛИ: пункт 5 додатка 1 включити до «Програми приватизації
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Черкаської області, що перебувають у сфері управління Черкаської обласної
ради, на 2018-2019 роки».
ВИСТУПИЛИ: Петров В.О., Вельбівець О.І.
Голосування з питання №2.12. Про Програму приватизації об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, що
перебувають у сфері управління Черкаської обласної ради, на 2018-2019 роки
(за пункт 6 додатка 1)
«За» -49, «Проти» -0, «Утрималося» -1, «Не голосувало» - 3.
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ВИРІШИЛИ: пункт 6 додатка 1 включити до «Програми приватизації
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Черкаської області, що перебувають у сфері управління Черкаської обласної
ради, на 2018-2019 роки».
ВИСТУПИЛИ: Перов В.О., Вельбівець О.І., Рибченко О.В.
Голосування з питання №2.12. Про Програму приватизації об'єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської
області, що перебувають у сфері управління Черкаської обласної ради, на
2018-2019 роки (за пункт 1 додатка 2)
«За» 25, «Проти» -1, «Утрималося» -7, «Не голосувало» - 20.
ВИРІШИЛИ: пункт 1 додатка 2 виключити з «Програми приватизації
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Черкаської області, що перебувають у сфері управління Черкаської обласної
ради, на 2018-2019 роки».
ВИСТУПИЛИ: Петров В.О.
Голосування з питання №2.12. Про Програму приватизації об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, що
перебувають у сфері управління Черкаської обласної ради, на 2018-2019 роки
(за пункт 2 додатка 2)
«За» 21, «Проти» -3, «Утрималося» -8, «Не голосувало» - 21.
ВИРІШИЛИ: пункт 2 додатка 2 виключити з «Програми приватизації
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Черкаської області, що перебувають у сфері управління Черкаської обласної
ради, на 2018-2019 роки».
ВИСТУПИЛИ: Петров В.О., Вельбівець О.І., Рибченко О.В.
Голосування з питання №2.12. Про Програму приватизації об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, що
перебувають у сфері управління Черкаської обласної ради,
на 2018-2019 роки (за пункт 3 додатка 2)
«За» -32, «Проти» -2, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 13.
ВИРІШИЛИ: пункт 3 додатка 2 виключити з «Програми приватизації
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Черкаської області, що перебувають у сфері управління Черкаської обласної
ради, на 2018-2019 роки».
ВИСТУПИЛИ: Петров В.О.
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Голосування з питання №2.12. Про Програму приватизації об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, що
перебувають у сфері управління Черкаської обласної ради, на 2018-2019 роки
(за пункт 4 додатка 2)
«За» -34, «Проти» -3, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 11.
ВИРІШИЛИ: пункт 4 додатка 2 виключити з «Програми приватизації
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Черкаської області, що перебувають у сфері управління Черкаської обласної
ради, на 2018-2019 роки».
ВИСТУПИЛИ: Петров В.О.
Голосування з питання №2.12. Про Програму приватизації об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, що
перебувають у сфері управління Черкаської обласної ради, на 2018-2019 роки
(за пункт 5 додатка 2)
«За» -41, «Проти» -1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 9.
ВИРІШИЛИ: пункт 5 додатка 2 виключити з «Програми приватизації
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Черкаської області, що перебувають у сфері управління Черкаської обласної
ради, на 2018-2019 роки».
ВИСТУПИЛИ: Петров В.О.
Голосування з питання №2.12. Про Програму приватизації об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, що
перебувають у сфері управління Черкаської обласної ради, на 2018-2019 роки
(за пункт 6 додатка 2)
«За» -43, «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
ВИРІШИЛИ: пункт 6 додатка 2 включити до «Програми приватизації
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Черкаської області, що перебувають у сфері управління Черкаської обласної
ради, на 2018-2019 роки».
ВИСТУПИЛИ:
Рибченко О.В.

Петров

В.О.,

Вельбівець

О.І.,

Булатецький

М.І.,

Голосування з питання №2.12. Про Програму приватизації об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, що
перебувають у сфері управління Черкаської обласної ради, на 2018-2019 роки
(за пункт 7 додатка 2)
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«За» -43, «Проти» -2, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
ВИРІШИЛИ: пункт 7 додатка 2 включити до «Програми приватизації
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Черкаської області, що перебувають у сфері управління Черкаської обласної
ради, на 2018-2019 роки».
ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Вельбівець О.І.
Голосування з питання №2.12. Про Програму приватизації об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, що
перебувають у сфері управління Черкаської обласної ради,
на 2018-2019 роки
«За» -45, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про Програму приватизації об’єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської
області, що перебувають у сфері управління Черкаської обласної ради, на
2018-2019 роки» приймається, додається.
ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Коваленко В.М., які запропонували
повернутися до голосування з підпункту 1 питання №2 Питання управління
майном обласної комунальної власності.
Голосування за пропозицію депутатів обласної ради Булатецького М.І. та
Коваленко В.М. повернутися до голосування з підпункту 1 питання №2
Питання управління майном обласної комунальної власності.
«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
(пропозиція прийнята)
Голосування з питання №2.1. Про передачу майна комунальної власності
«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
(рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про передачу майна комунальної
власності» приймається, додається.
Голосування за пропозицію щодо повернення до голосування з
непроголосованих питань пункту №2 Питання управління майном обласної
комунальної власності.
«За» - 40, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 12.
(пропозиція не прийнята)
ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Вельбівець О.І.
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Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 51 депутат.
13) СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про план діяльності Черкаської обласної ради з
підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про план діяльності Черкаської
обласної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік»
приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -45, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6.
14) СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про погодження виділу у натурі частки із майна, що є
у спільній частковій власності Черкаської обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Петров В.О.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про погодження виділу у натурі частки
із майна, що є у спільній частковій власності Черкаської обласної ради»
приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -46, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 3.
15) СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про надання дозволів на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості).
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання дозволів на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -46, «Проти» -0, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 0.

16) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про надання комунальному підприємству «Аеропорт
Черкаси Черкаської обласної ради» земельної ділянки в постійне
користування по вул.Смілянській,168, м.Черкаси.
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ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Вельбівець О.І.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання комунальному
підприємству «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради» земельної
ділянки в постійне користування по вул.Смілянській,168, м.Черкаси»
приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -51, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1.
17) СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про призначення Юліної Г.О. на посаду завідувача
комунального підприємства «Черкаська центральна районна аптека № 5
Черкаської обласної ради».
ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Юліної Г.О. на
посаду завідувача комунального підприємства «Черкаська центральна
районна аптека № 5 Черкаської обласної ради» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -43, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
18) СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про визнання таким, що втратило чинність, рішення
обласної ради від 24.06.2011 № 6-13/VI «Про затвердження Положення про
надання орендарю погодження власника майна обласної комунальної
власності на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна».
ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про визнання таким, що втратило
чинність, рішення обласної ради від 24.06.2011 № 6-13/VI «Про
затвердження Положення про надання орендарю погодження власника майна
обласної комунальної власності на здійснення невід’ємних поліпшень
орендованого майна» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -47, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
19) СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про передачу об'єкта незавершеного будівництва з
балансу Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-
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комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації
(об'єкт незавершеного будівництва "Реконструкція селищного центру
дозвілля та культури по вул. Шевченка, 190 в смт Вільшана
Городищенського району Черкаської області").
ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І. Воронов С.П.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про передачу об'єкта незавершеного
будівництва з балансу Департаменту містобудування, архітектури,
будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної
державної адміністрації (об'єкт незавершеного будівництва "Реконструкція
селищного центру дозвілля та культури по вул. Шевченка, 190 в смт
Вільшана Городищенського району Черкаської області")» приймається,
додається.
Голосування
«За» -46, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6.
20) СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про передачу об'єкта незавершеного будівництва з
балансу Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації
(об'єкт незавершеного будівництва " Центральна районна лікарня», с.
Червона Слобода Черкаського району)
ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А., Ботнар Ю.А.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про передачу об'єкта незавершеного
будівництва з балансу Департаменту містобудування, архітектури,
будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної
державної адміністрації (об'єкт незавершеного будівництва " Центральна
районна лікарня», с. Червона Слобода Черкаського району)» приймається,
додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» 51, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1.
21) СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про передачу майна обласної комунальної власності.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про передачу майна обласної
комунальної власності», приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» 50, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
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22) СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про передачу виробів медичного призначення.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про передачу виробів медичного
призначення», приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» 51, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1.
23) СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про затвердження розподілу препаратів та виробів
медичного призначення.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про затвердження розподілу
препаратів та виробів медичного призначення», приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» 50, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
3. СЛУХАЛИ:
Карманніка Р.В. - Про Програму економічного і соціального розвитку
Черкаської області на 2018 рік.
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Вельбівець О.І., Ботнар Ю.А., Яріш А.А.
Лошков О.Г. повторно наголосив на тому, що назва програми «Будуємо
нову Черкащину» має бути змінена. Також запропонував
директору
Департаменту регіонального розвитку «Програму економічного і соціального
розвитку Черкаської області» подавати депутатам обласної ради на
обговорення і затвердження до прийняття бюджету на відповідний
календарний рік, не в березні, а в грудні.
Ботнар Ю.А. запропонував директору Департаменту регіонального
розвитку звернутися з пропозицією до депутатського корпусу делегувати
своїх представників фракцій та груп для дорадчого голосу.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про Програму економічного і
соціального розвитку Черкаської області на 2018 рік», приймається,
додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» 46, «Проти» -0, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 1.
4. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про програму зайнятості населення Черкаської області
на 2018-2020 роки
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про програму зайнятості
населення Черкаської області на 2018-2020 роки», приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» 45, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 6.
5. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про внесення змін до програми правової освіти
населення Черкаської області на 2016-2020 роки
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до програми
правової освіти населення Черкаської області на 2016-2020 роки»,
приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» 50, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 1.
5. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про внесення змін до обласної програми впровадження
у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів
інформаційно - комунікаційних технологій „Сто відсотків“ на період до 2021
року.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної
програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх
навчальних закладів інформаційно - комунікаційних технологій „Сто
відсотків“ на період до 2021 року», приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 45, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 6.
7. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про внесення змін до Програми регулювання
чисельності безпритульних тварин гуманними методами у Черкаській області
на 2016 – 2020 роки.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми
регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у
Черкаській області на 2016 – 2020 роки», приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 48, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 3.
8. СЛУХАЛИ:
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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» - 50, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
9. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П.
19.02.2016 № 3-8/VII.

- Про внесення змін до рішення обласної ради від

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. поінформував про наявність потенційного
конфлікту інтересів. Заявив, що брати участь у голосуванні не буде.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 19.02.2016 № 3-8/VII», приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 43, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
10. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
09.06.2017 № 15-23/VII.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., який поінформував про
потенційного конфлікту інтересів та неучасть у голосуванні.

наявність

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 09.06.2017 № 15-23/VII», приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
11. СЛУХАЛИ:
Кравченко Н.М. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
22.12.2017 № 19-22/VII «Про обласний бюджет на 2018 рік».
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Воронов С.П., Шабатін О.О., Ботнар Ю.А.,
Ластівка П.П., Булатецький М.І., Вельбівець О.І., Скудакевич В.Г.
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 22.12.2017 № 19-22/VII «Про обласний бюджет на 2018 рік»,
приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 47, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
12. 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».
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 41, «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 11.
(рішення не прийнято)
ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А., Булатецький М.І.
Яріш А.А. вніс пропозицію повернутися до голосування з означеного
питання.
Булатецький М.І. запропонував не повертатися до розгляду питання
«Про внесення змін у додаток до рішення обласної ради від 25.06.2015
№ 41-1/VI «Про перспективний план формування територій громад
Черкаської області» .
Вельбівець О.І. зазначив, що відповідно до Регламенту обласної ради,
як головуючий на пленарному засіданні, повинен поставити на голосування
пропозиції депутатів обласної ради по мірі їх надходжень.
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Яріша А.А. щодо
повернення до голосування з питання №12. Про внесення змін у додаток до
рішення обласної ради від 25.06.2015 № 41-1/VI "Про перспективний план
формування територій громад Черкаської області"
«За» - 45, «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
ВИРІШИЛИ: повернутися до голосування з питання №12. Про внесення змін
у додаток до рішення обласної ради від 25.06.2015 № 41-1/VI "Про
перспективний план формування територій громад Черкаської області".
ВИСТУПИЛИ Карманнік Р.В., Вельбівець О.І., Булатецький М.І.,
Ткаченко Ю.О.
Ткаченко Ю.О. запропонував надати час для виступу сільському
голові Чекаленку І.М.
Голосування за надання часу для виступу Чекаленку І.М.
«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
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ВИСТУПИЛИ: Чекаленко І.М., Булатецький М.І., Ткаченко Ю.О.,
Судакевич В.Г., Коломієць В.В.
Чекаленко І.М. звернувся з проханням до депутатського корпусу
підтримати питання «Про внесення змін у додаток до рішення обласної ради
від 25.06.2015 № 41-1/VI «Про перспективний план формування територій
громад Черкаської області».
Голосування
«За» - 47, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
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.
ВИСТУПИЛИ: Коломієць В.В. запропонував продовжити роботу пленарного
засідання без перерви.
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Коломійця В.В. щодо
продовження роботи пленарного засідання сесії без перерви
«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
ВИРІШИЛИ: продовжити роботу пленарного засідання без перерви.
13. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про погодження Чорнобаївському комунальному
підприємству «Виробниче управління житлово-комунального господарства»
надання у користування ділянок надр з метою геологічного вивчення, у тому
числі дослідно-промислової розробки питних підземних вод Чорнобаївського
родовища.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про погодження Чорнобаївському
комунальному підприємству «Виробниче управління житлово-комунального
господарства» надання у користування ділянок надр з метою геологічного
вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки питних підземних вод
Чорнобаївського родовища», приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 49, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6.
14. СЛУХАЛИ:
Горду В.І. - Про припинення державному підприємству "Смілянське
лісове господарство" права користування частиною мисливських угідь.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Булатецький М.І.
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Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 46 депутатів.
Голосування (за основу і в цілому) (І голосування)
«За» - 41, «Проти» -2, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
Голосування (ІІ голосування)
«За» - 40, «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
15. СЛУХАЛИ:
Горду В.І. - Про припинення державному підприємству "Черкаське
лісове господарство" права користування частиною мисливських угідь.
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 37 депутатів.
(Сесія неповноважна)
Вельбівець О.І. поінформував, що за результатами проведення
реєстрації у залі присутні 37 депутатів. Відповідно до Регламенту обласної
ради пленарне засідання сесії є неповноважним. Після проведення
консультації з керівниками депутатських фракцій оголосив перерву у
пленарному засіданні.

Голова

О.Вельбівець

