
 

 

 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VII скликання 

 

Двадцять друга сесія 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

20.04.2018                                       м. Черкаси                                    №  37 

     

пленарного засідання 

обласної ради 

 

 

                        

 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    84 

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -    55 

 

3. Присутніх запрошених осіб     -    52 

    (Списки  додаються) 

 

 

 

 

 

Головуючий - Вельбівець О.І. 

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

Клімов Є.П.,  Ковбоша О.Р., Далібожак В.М., Бачинська І.І. 

 

 

 



2 

 

Порядок денний: 
  

1. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до в.о.голови Фонду  

державного майна України Трубарова В.М. 

 

2. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) Про внесення змін до рішення обласної ради від 16.12.2016 № 10-

30/VII «Про надання згоди на прийняття з державної  власності до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області цілісних 

майнових комплексів професійно-технічних навчальних закладів» 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

2) Про затвердження техніко-економічного обґрунтування доцільності 

передачі цілісного майнового комплексу Державного навчального закладу 

«Черкаське вище професійне училище будівельних технологій» з державної 

власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

          3) Про реорганізацію Смілянської загальноосвітньої школи-інтернату 

1-III ступенів Черкаської обласної ради  

 Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  
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4) Про реорганізацію Шполянської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату 1-II ступенів Черкаської обласної ради  

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

5) Про зміну найменування Смілянського психоневрологічного 

інтернату з геріатричним відділенням та затвердження Положення у новій 

редакції 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

  

Захарцев 

Павло Петрович 

 - голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціального захисту населення 

 

6) Про повернення з оренди та передачу майна 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 7) Про надання дозволу комунальному підприємству «Аеропорт 

Черкаси Черкаської обласної ради» на передачу в оренду майна  

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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8) Про надання  дозволу комунальному навчальному закладу 

«Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

працівників Черкаської обласної ради» на передачу в оренду майна 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

9) Про надання дозволу комунальному закладу «Черкаська обласна 

станція переливання крові Черкаської обласної ради» на передачу в оренду 

майна 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

  

10) Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за 

оренду майна обласної комунальної власності та пропорції її розподілу, 

затвердженої рішенням обласної ради від 06.04.2012 № 14-5/VI 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

11) Про списання майна комунальної власності  

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

12) Про внесення змін до деяких рішень обласної ради 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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 13) Про Перелік суб’єктів та об’єктів спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

 Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

14) Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі  (на місцевості) 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

  

 

15) Про призначення Перевіспи Ярослава Михайловича на посаду 

директора комунального закладу Черкаської обласної ради «Обласний 

соціальний центр матері та дитини» 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

3. Про припинення державному підприємству «Кам’янське лісове 

господарство» права користування мисливськими угіддями 

Доповідають: 

Дзюбенко 

Олександр Миколайович 

- начальник обласного управління лісового та 

мисливського господарства  

   

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 
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4. Про надання ТОВ «Мисливське товариство «Тимошівське» у 

користування мисливських угідь для ведення мисливського господарства в 

лісових масивах Тимошівського лісництва ДП «Кам’янське лісове 

господарство» 

Доповідають: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

5. Про Програму територіальної оборони Черкаської області на 2018-

2022 роки 

Доповідають: 

Курбет 

Євгеній  Олександрович 

- військовий комісар Черкаського обласного 

військового комісаріату 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

6. Про програму надання шефської допомоги, фінансування заходів, 

спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військових частин 

Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної 

прикордонної служби України на 2018 – 2022 роки 

Доповідають: 

Скоробогатов 

Юрій Анатолійович 

- начальник управління цивільного захисту 

обласної державної адміністрації 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

7.  Про комплексну програму функціонування та розвитку системи 

цивільного захисту області, забезпечення мобілізаційної готовності та 

мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного резерву щодо 

попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий 

період на 2018 – 2019 роки 

Доповідають: 

Скоробогатов 

Юрій Анатолійович 

- начальник управління цивільного захисту 

обласної державної адміністрації 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 
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8. Про обласну програму створення регіональної системи дорадчої 

служби для підтримки фермерських господарств, сільськогосподарських 

виробничих і обслуговуючих кооперативів у Черкаській області на 2018 - 

2020 роки 

Доповідають: 

Колодка 

Ігор Леонідович 

- начальник управління агропромислового 

розвитку обласної державної адміністрації 

 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

9. Про затвердження Антикорупційної програми Черкаської обласної 

ради на 2018 рік 

Доповідають: 

Тарасенко 

Валентин Петрович 

- перший заступник голови обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

10. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-

7/VII "Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради" 

Доповідають: 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

11. Про внесення змін до рішення обласної ради від 28.11.2017 № 17-

22/VII «Про утворення  комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Черкаської обласної ради» 

Доповідають: 

Тарасенко 

Валентин Петрович 

- перший заступник голови обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
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12. Про внесення змін у додаток 1 до Програми забезпечення 

правопорядку, запобігання і протидії корупції в області на 2016-2020 роки 

Доповідають: 

Овчаренко 

Сергій Миколайович 

- заступник голови обласної державної 

адміністрації 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

13. Про внесення змін до програми підтримки діяльності органів 

виконавчої влади на 2016-2020 роки 

Доповідають: 

Компанієць  

Оксана Анатоліївна 

- керівник апарату обласної державної 

адміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

14. Про хід виконання рішення обласної ради від 14.12.2011 № 10-3/VI 

(із змінами) "Про обласну програму підвищення якості шкільної природничо-

математичної освіти на період до 2021 року" 

Доповідають: 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- начальник управління освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

15. Про внесення змін до обласної програми підвищення якості 

шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року 

Доповідають: 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- начальник управління освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

16. Про внесення змін у додаток до обласної Програми оздоровлення та 

відпочинку дітей на 2016 - 2020 роки 

Доповідають: 

Зеленський 

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім’ї, молоді 

та спорту обласної державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  
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17. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16.12.2016 № 10-

1/VII «Про обласну цільову програму «Екстрена медична допомога 

Черкащини на 2017-2020 роки» 

Доповідають: 

    Лобас 

    Михайло Віталійович 

     

- 

 начальник управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації  

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

18. Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.08.2004 № 17-

8/IV «Про обласну премію імені Порфирія Демуцького в галузі аматорської 

художньої творчості» 

Доповідають: 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- директор Департаменту культури та зв’язків з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

19.  Про внесення змін до обласної програми фінансування ремонту 

доріг загального користування державного і місцевого значення, які 

проходять територією Черкаської області, та розвитку дорожньої 

інфраструктури на 2016-2018 роки 

Доповідають: 

Чубань 

Сергій Васильович 

- директор Департаменту інфраструктури, 

розвитку та утримання мережі автомобільних 

доріг загального користування місцевого 

значення обласної державної адміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

Кокодзей 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань розвитку інфраструктури та житлово-

комунального господарства 

 

20. Про внесення змін у додаток 1 до Програми підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху на період до 2020 року 

 Доповідають: 

Чубань 

Сергій Васильович 

- директор Департаменту інфраструктури, 

розвитку та утримання мережі автомобільних 

доріг загального користування місцевого 

значення обласної державної адміністрації 
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Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

21.  Про внесення змін до обласної програми вилучення, утилізації, 

знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання 

пестицидів і агрохімікатів та тари від них на 2016-2018 роки 

Доповідають: 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів обласної державної адміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

22.  Про внесення змін до рішення обласної ради від 03.06.2016 № 5-

2/VII «Про обласну  програму охорони навколишнього природного 

середовища на 2016 – 2020 роки» 

Доповідають: 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів обласної державної адміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

23. Про звіт про виконання обласного бюджету за 2017 рік 

Доповідають: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

обласної державної адміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

24. Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.12.2017 № 19-

22/VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» 

Доповідають: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

обласної державної адміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 
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25. Про внесення змін у додаток до рішення обласної ради від 

25.06.2015 № 41-1/VI «Про перспективний план формування територій 

громад Черкаської області» 

Доповідають: 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

26. Про хід виконання рішення обласної ради від 28.08.2015 № 42-4/VI 

"Про обласну цільову соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 

2015-2018 роки" 

Доповідають: 

    Лобас 

    Михайло Віталійович 

   - начальник управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації  

Парамонов 

Віктор Володимирович 

    

- 

голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

27. Звіт постійної комісії обласної ради з питань розвитку 

інфраструктури та житлово-комунального господарства 

         Доповідає: 

Кокодзей 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань розвитку інфраструктури та житлово-

комунального господарства 

 

28.  Про внесення змін до складу постійної комісії Черкаської обласної 

ради 

         Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

29. Про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради 

Чміля Віталія Олеговича 

Доповідає: 

Вельбівець       

Олександр Іванович  - голова обласної ради 

 

30. Інформація про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності на території Черкаської 

області 

Доповідає: 

Овчаренко 

Сергій Анатолійович 

- прокурор Черкаської області 
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31. Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради 

Доповідає: 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

 

32. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до народних 

депутатів України, обраних по одномандатних виборчих округах Черкаської 

області 

Доповідає: 

Вельбівець       

Олександр Іванович  - голова обласної ради 

 

33. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови 

Верховної Ради України Парубія А.В. щодо внесення поправки до ч. 2 ст. 52 

Закону України «Про запобігання корупції» 

Доповідає: 

Судакевич 

Валентин Григорович  - депутат обласної ради 

 

34. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо підтримки проекту Закону України за № 3871 від 

02.02.2016 «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони 

використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів» 

Доповідає: 

Гайович 

Вадим Юрійович  - депутат обласної ради 

 

35. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо неприпустимості прийняття проекту Закону України за 

№ 7489 від 16.01.2018 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підвищення заходів стосовно забезпечення простежуваності» 

Доповідає: 

Гайович 

Вадим Юрійович  - депутат обласної ради 

 

36. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Ватутінської 

міської ради щодо використання державної мови у зовнішній рекламі на 

території м.Ватутіне 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 



13 

 

37. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних 

перетворень 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова фракції ВО «Свобода» 

 

38. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до прокурора 

Черкаської області Овчаренка С.А., начальника управління Північного офісу 

Держаудитслужби в Черкаській області Велько Т.М. щодо здійснення 

комплексної перевірки якості утримання і ремонту автомобільних доріг 

області та перевірки цільового і ефективного витрачання коштів при 

проведенні їхнього ремонту у 2016-2018 роках 

Доповідає: 

Баштан 

Олег Васильович          -         депутат обласної ради 

  

 39. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністерства 

екології та природних ресурсів України, Державної служби геології та надр 

України (щодо видачі спеціального дозволу на користування надрами 

публічному акціонерному товариству «Дашуківські бентоніти») 

  Доповідає: 

Далібожак 

Валентина Миколаївна  

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань інфраструктури та житлово-

комунального господарства 

 

40. Про звернення депутатів   Черкаської обласної ради до Міністра 

інфраструктури України Омеляна В. В. щодо сприяння у забезпеченні 

габаритно-вагового контролю на автомобільних шляхах Черкаської області. 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

41. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Генерального 

прокурора України Луценка Ю.В. щодо системних порушень Конституції та 

Законів України при ухваленні рішень, якими передбачено спорудження 

шлюзу-регулятора на річці Сула на межі Оржицького та Семенівського 

районів Полтавської області. 

Доповідає: 

Лихошерст 

Сергій Васильович  

- депутат обласної ради 
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42. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України 

щодо повернення спеціального режиму оподаткування 

сільськогосподарських виробників та справедливого фінансування програми 

«Державна підтримка галузі тваринництва». 

Доповідає: 

Лупашко 

Олександр Вікторович  

- депутат обласної ради 

 

43. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови 

Верховної Ради України Парубія А.В. та до депутатського корпусу Верховної 

Ради України щодо необхідності підтримки законопроекту № 8236 від 

05.04.2018р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

передачі права власності фермерським господарствам у постійне 

користування, довічне успадковане володіння для створення та/або ведення 

фермерського господарства (селянського (фермерського) господарства)» 

Доповідає: 

Гончаренко 

Віктор Григорович  

- депутат обласної ради 

 

44. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Голови Верховної Ради України, Премʼєр-міністра України, 

народних депутатів України щодо скасування постанов Кабінету Міністрів 

України та Закону України щодо пільгового забезпечення ветеранів війни 

Доповідає: 

Мушієк  

Михайло Григорович  

- депутат обласної ради 

 

45. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо необхідності прийняття проекту Закону України № 4442 

від 14.04.2016 р. «Про внесення змін до Закону України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» щодо пенсійного забезпечення 

Доповідає: 

Баштан 

Олег Васильович  

- депутат обласної ради 

 

46. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо необхідності прийняття проекту Закону України № 8121 

від 14.03.2018 р. «Про внесення змін до Земельного кодексу України та 

деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству» 

Доповідає: 

Баштан 

Олег Васильович 

- депутат обласної ради 
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47. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Премʼєр-

міністра України щодо сприяння у виділенні коштів з державного бюджету 

на придбання та встановлення світлосигнального обладнання та 

автоматичної авіаметеостанції КП «Аеропорт Черкаси» 

Доповідає: 

Далібожак 

Іван Степанович 

- депутат обласної ради 

 

48. Про депутатський запит депутата Черкаської обласної ради         

Коваленко В.М. 

Доповідає: 

Коваленко 

Валентина Михайлівна 

- депутат обласної ради 

 

49. Про депутатський запит депутата Черкаської обласної ради           

Гайовича В.Ю. 

Доповідає: 

Гайович 

Вадим Юрійович 

- депутат обласної ради 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 55  депутатів. 

 

Вельбівець О.І. звернувся до представників громадськості з проханням 

дотримуватися встановлених правил під час проведення пленарного 

засідання. 

Запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам'ять всіх, хто загинув 

в ході антитерористичної операції у східних областях України. 

  

(Хвилина мовчання) 

 

(Вручення Почесних грамот та Державних нагород) 

 

Вельбівець О.І. поінформував, що 16.04.2018 до виконавчого апарату 

обласної ради надійшов лист від депутата обласної ради Баштана О.В. щодо 

створення в Черкаській обласній раді депутатської фракції Політичної партії 

«Радикальна партія Олега Ляшка», керівником фракції обрано депутата 

обласної ради Баштана О.В. 

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..,      

Бачинську І.І. 
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Голосування за секретаріат 

«За» - 56, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

Вельбівець О.І. повідомив, що у провадженні Черкаського окружного 

адміністративного суду перебуває адміністративна справа № 823/1202/18 за 

позовом Залоги О.В. до Черкаської обласної ради про визнання 

протиправним та скасування рішення Черкаської обласної ради № 21-1/VII 

від 2 березня 2018 року «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.». Поінформував депутатів обласної ради, 

що до виконавчого апарату обласної ради надійшов інформаційний запит з 

проханням надати завірені копії рішення, протоколу, стенограми 21 сесії. 
Омаргалієв К.С. зачитав звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до в.о. голови Фонду державного майна України Трубарова В.М. 
щодо підтримки проектів мирових угод між ПАТ "Черкасиобленерго"та 
ПАТ "АЗОТ". Звернувся з проханням надати час для виступу голові 
правління ПАТ «Черкасиобленерго» Самчуку О.Г. 

 

Голосування за надання часу для виступу голові правління  

ПАТ «Черкасиобленерго» Самчуку О.Г. 

 «За»- 59, «Проти»- 0, «Утрималося»- 1, «Не голосувало»- 8.  

(пропозиція прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Самчук О.Г., Омаргалієв К.С., Ткаченко Ю.О.,       

Булатецький М.І., Лихошерст С.В., Лупашко О.В., Гончаренко В.Г.,     

Мушієк М.Г., Клімов Є.П., Воронов С.П., Далібожак І.С., Пошиваник М.М. 

Омаргалієв К.С. зачитав звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Міністра інфраструктури України Омеляна В.В. щодо сприяння у 

забезпеченні габаритно-вагового контролю на автомобільних шляхах 

Черкаської області. 

Лихошерст С.В. зачитав звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Генерального прокурора України Луценка Ю.В. щодо системних 

порушень Конституції та Законів України при ухваленні рішень, якими 

передбачено спорудження шлюзу-регулятора на річці Сула на межі 

Оржицького та Семенівського районів Полтавської області. 

Лупашко О.В. зачитав  звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та 

продовольства України щодо повернення спеціального режиму 

оподаткування сільськогосподарських виробників та справедливого 

фінансування програми «Державна підтримка галузі тваринництва».  

Подякував за професійну підготовку особового складу Національної 

поліції в Черкаській області при рейдерському захоплені підприємства в 

Городищенському районі. 
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Гончаренко В.Г. запропонував включити до порядку денного питання 

«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови Верховної 

Ради України Парубія А.В. та до депутатського корпусу Верховної Ради 

України щодо необхідності підтримки законопроекту № 8236 від 05.04.2018р. 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі 

права власності фермерським господарствам у постійне користування, 

довічне успадковане володіння для створення та/або ведення фермерського 

господарства (селянського (фермерського) господарства)». 

Мушієк М.Г. зачитав звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Президента України, Голови Верховної Ради України, Премʼєр-міністра 

України, народних депутатів України щодо скасування постанов Кабінету 

Міністрів України та Закону України щодо пільгового забезпечення 

ветеранів війни. 

Клімов Є. П зачитав депутатське звернення  до голови обласної 

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

щодо необхідності у відкритті в м. Умань філії Черкаського обласного 

кардіологічного центру — ангіографічного відділення. Також звернувся з 

проханням до керівників області дати відповідні доручення головам 

районних рад  та  головам РДА  до 1 травня 2018 року розглянути можливість 

виділення коштів з місцевих бюджетів на придбання ангіографічного 

обладнання та облаштування ангіографічного відділення в м. Умань. 

Вельбівець О.І. повідомив, що листи з відповідними рекомендаціями 

вже надіслані головам районних рад та районних державних адміністрацій. 

Воронов С.П. звернувся до правоохоронних органів Черкаської області, 

начальника державної екологічної інспекції з проханням провести перевірку 

дотримання вимог природоохоронного законодавства підприємством, яке 

розташоване за адресою: вулиця Київська, 11, село Косарі Кам’янський 

район, та звернути увагу на недотримання вимог при укладанні асфальту в 

Кам’янській територіальній громаді та освоєння коштів на об’єкті 

«Реконструкція первинних відстійників очисних споруд районного 

комунального підприємства Кам’янський водоканал». 

Далібожак І.С. зачитав депутатське звернення до прокурара Черкаської 

області Овчаренка С.А., начальника Головного управління Національної 

поліції в Черкаській області Лютого В.В. щодо вчинення протиправних дій 

до працівників Канівського відділення Черкаської СШМД.  

Пошиваник М.М. звернувся до депутатського корпусу з проханням 

надати час для виступу депутату сільської ради  села Червона Слобода. 

 

Голосування за надання часу для виступу депутату сільської ради  

села Червона Слобода. 

«За» - 53, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -  17. 

  

ВИСТУПИЛИ: 

Депутат Червонослобідської сільської ради зачитала звернення 

Червонослобідської сільської ради та жителів села до прокурора Черкаської 



18 

 

області Овчаренка С.А., СБУ, начальника Головного управління 

Національної поліції в Черкаській області, очільників області щодо 

незаконного проведення секретарем сільської ради Дубовик Ю.А. сесії та 

прийняття незаконного рішення щодо дострокового припинення 

повноважень сільського голови села Червона Слобода, а також проведення 

громадських слухань щодо об’єднання територіальних громад з порушенням 

конституційних прав громадян. 

Вельбівець О.І. звернувся до директора департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації Карманніка Р.В.  з проханням 

врахувати інформацію у роботі, до остаточного висновку правоохоронних 

органів не вносити на розгляд сесії проект рішення щодо внесення змін до 

перспективного плану формування територій громад Черкаської області. 

Баштан О.В. виступив із  депутатськими зверненнями: 

1) «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо необхідності прийняття проекту Закону України № 4442 

від 14.04.2016 р. «Про внесення змін до Закону України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» щодо пенсійного забезпечення»; 

2) Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо необхідності прийняття проекту Закону України № 8121 

від 14.03.2018 р. «Про внесення змін до Земельного кодексу України та 

деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству». 

Звернувся до голови обласної ради Вельбівця О.І. з проханням 

включити означені звернення до порядку денного пленарного засідання.  

Гайович В.Ю. зачитав депутатський запит до голови обласної 

державної адміністрації Ткаченка Ю.О. щодо збільшення суми видатків 

обласного бюджету, передбачених для надання матеріальної допомоги, з 

подальшим внесенням пропозицій відповідних змін до бюджету Черкаської 

області на 2018 рік на розгляд сесії обласної ради. 

Рибченко О.В. виступив із зверненням до голови обласної державної 

адміністрації Ткаченка Ю.О. щодо перевірки нецільового використання 

коштів Монастирищенської міської ради. Передав до президії  звернення 

Громадської організації  «Народна рада» до Верховної Ради України, 

Премєр-міністра України Гройсману В.Б., голові обласної ради         

Вельбівцю О.І., голові обласної державної адміністрації Ткаченку Ю.О. про 

проведення перевірки щодо цільового використання коштів міського 

бюджету Монастирищенської міської ради. 

Далібожак І.С. зачитав звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Премʼєр-міністра України щодо сприяння у виділенні коштів з державного 

бюджету на придбання та встановлення світлосигнального обладнання та 

автоматичної авіаметеостанції КП «Аеропорт Черкаси». 

Коваленко В.М. виступила із депутатським запитом до прокурора 

Черкаської області Овчаренка С.А. щодо знищення історичних пам’яток у 

адмінмежах Денгівської сільської ради Золотоніського району. 
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Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про 

депутатський запит депутата Черкаської обласної ради Коваленко В.М.» 

«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -  21. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Вельбівець О.І. повідомив, що ним, як позафракційним депутатом 

обласної ради, підготовлено звернення. Запросив радника голови обласної 

ради Мовчана В.О. зачитати звернення. 

Мовчан В.О. зачитав звернення до начальника Черкаської обласної 

екологічної інспекції Поліщука С.А. щодо вжиття заходів для недопущення 

реалізації намірів СФГ «Антон» здійснювати промисловий вилов біоресурсів 

у Юрпільському водосховищі на річці Гірський Тікич, а також вжити заходів 

із збереження і охорони природного комплексу та недопущення передачі 

водойми в оренду. 

 

Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про 

депутатський запит депутата Черкаської обласної ради Гайовича В.Ю.» 

«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» -  18. 

 

Вельбівець О.І. повідомив, що надійшла заява від Циганок О.А. з 

проханням надати час для виступу. 

 

Голосування за надання часу для виступу Циганок О.А. 

«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» -  27. 

 

ВИСТУПИЛИ: Циганок О.А., Вельбівець О.І., Мушієк М.Г. 

Циганок О.А. поінформувала, що на території КП «Черкасиоблкіно» 

Черкаської обласної ради» розташовані орендовані фізичними особами-

підприємцями та власні приміщення з 2013 року, на яких ремонтуються 

автомобілі, що дозволило більше 200 разів побувати в зоні АТО, надати 

допомогу волонтерам.  

З 14 квітня 2018 року, посилаючись на Закон України «Про охоронну 

діяльність» та Порядок організації і забезпечення режиму секретності в 

органах державної влади» заборонено в’їжджати на територію КП 

«Черкасиоблкіно» Черкаської обласної ради». Відключене світло, хоча немає 

заборгованості по комунальних платежах. 

Звернулася з проханням від імені волонтерів-бійців, допомогти 

відновити законність та без перешкод перебувати на власних та орендованих 

приміщеннях.  

Вельбівець О.І. запропонував депутатам обласної ради дати доручення  

начальнику управління майном виконавчого апарату обласної ради 

підготувати проект рішення на наступну сесію щодо зміни 

балансоутримувача. 

Мушієк М.Г. вніс пропозицію змінити керівництво комунального 

підприємства.  
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Голосування за доручення управлінню майном виконавчого апарату обласної 

ради підготувати проект рішення щодо зміни балансоутримувача 

«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -  21. 

 

ВИРІШИЛИ: 

(протокольно) 

доручити управлінню майном виконавчого апарату обласної 

ради підготувати проект рішення на наступну сесію щодо 

зміни балансоутримувача нерухомого майна, що 

знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 112, 

та вивчити питання щодо дострокового розірвання 

контракту з керівником комунального підприємства 

«Черкасиоблкіно» Черкаської обласної ради». 

  

Голосування за порядок денний (за основу)(голосування І) 

«За» - 56, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -  16. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. про недобросовісне голосування депутата 

обласної ради Веретільника В.В. 

 Вельбівець О.І. скасував попереднє голосування.  

 

Голосування за порядок денний (за основу)(голосування ІІ) 

«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -  20. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. запропонував перенести розгляд питань порядку 

денного сесії №30 «Інформація про хід виконання рішення від 25.03.2016 № 

4-6/VII «Про Програму забезпечення правопорядку, запобігання і протидії 

корупції в області на 2016-2020 роки» та питання №31 «Інформація про хід 

виконання рішення обласної ради від 03.02.2017 № 12-3/VII «Про Програму 

протидії тероризму на території Черкаської області» на наступну сесію. 

 

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

перенесення розгляду питання №30 «Інформація про хід виконання рішення 

від 25.03.2016 № 4-6/VII «Про Програму забезпечення правопорядку, 

запобігання і протидії корупції в області на 2016-2020 роки» 

 на наступну сесію 

«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» -  17. 

 

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

перенесення розгляду питання №31 «Інформація про хід виконання рішення 

обласної ради від 03.02.2017 № 12-3/VII «Про Програму протидії тероризму 

на території Черкаської області» на наступну сесію. 

«За» - 60, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -  12. 
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ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. вніс пропозицію питання пункту 1 підпункт 9 

розглянути першим. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Лошкова О.Г. – питання 

пункту 1 підпункт 9 розглянути першим 

«За» - 42, «Проти» - 0, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» -  25. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. запропонував питання № 38 порядку денного 

розглянути першим. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Лошкова О.Г. – питання 

№ 38 порядку денного розглянути першим 

«За» - 12, «Проти» - 3, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» -  51. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Лошков О.Г. запропонував питання «Про звернення депутатів 

Черкаської обласної ради до в.о. голови Фонду Державного майна України 

Трубарова В.М. щодо підтримки затвердження проектів мирових угод між 

ПАТ «Черкасиобленерго» та ПАТ «Азот» розглянути першим. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Лошкова О.Г. – питання 

«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до в.о. голови Фонду 

Державного майна України Трубарова В.М. щодо підтримки затвердження 

проектів мирових угод між ПАТ «Черкасиобленерго» та ПАТ «Азот» 

розглянути першим. 

«За» - 54, «Проти» - 1, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» -  13. 

 

Голосування за порядок денний (в цілому) 

 «За» - 62, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -  9. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

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

в. о. голови Фонду державного майна України Трубарова В.М. 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І.  

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до в. о. голови Фонду державного майна України        

Трубарова В.М.» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» -49, «Проти» -1, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 5. 

 

 Вельбівець О.І. оголосив перерву. 

(Перерва) 
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Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 30  депутатів. 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 39  депутатів. 

(Перерва. Консультація з керівниками депутатських фракцій.) 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 51 депутат. 

 

2. Питання управління майном обласної комунальної власності. 

  

1) СЛУХАЛИ:  

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

16.12.2016 № 10-30/VII «Про надання згоди на прийняття з державної  

власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області цілісних майнових комплексів професійно-технічних 

навчальних закладів». 

 

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

ради від 16.12.2016 № 10-30/VII «Про надання згоди на прийняття з 

державної  власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Черкаської області цілісних майнових комплексів професійно-технічних 

навчальних закладів» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 50, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

2) СЛУХАЛИ:  

 Петрова В.О. - Про затвердження техніко-економічного обґрунтування 

доцільності передачі цілісного майнового комплексу Державного 

навчального закладу «Черкаське вище професійне училище будівельних 

технологій» з державної власності до спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Черкаської області. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради “Про затвердження техніко-

економічного обґрунтування доцільності передачі цілісного майнового 

комплексу Державного навчального закладу «Черкаське вище професійне 

училище будівельних технологій» з державної власності до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області” 

приймається, додається. 

 

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

«За» - 55, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 
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ВИСТУПИЛИ:  

Коваленко В.М., яка зазначила, що не працює система. 

 Вельбівець О.І. повторно поставив на голосування . 

  

Голосування (голосування ІІ) 

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

 

3) СЛУХАЛИ:  

 Петрова В.О. - Про реорганізацію Смілянської загальноосвітньої 

школи-інтернату 1-III ступенів Черкаської обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Лошков О.Г. – акцентував увагу на технічних 

правках. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради “Про реорганізацію Смілянської 

загальноосвітньої школи-інтернату 1-III ступенів Черкаської обласної ради” 

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 54, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

 

4) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про реорганізацію Шполянської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату 1-II ступенів Черкаської обласної ради  

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про реорганізацію Шполянської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 1-II ступенів Черкаської 

обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» -55, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6. 

 

5) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. - Про зміну найменування Смілянського 

психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням та затвердження 

Положення у новій редакції. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про зміну найменування Смілянського 

психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням та затвердження 

Положення у новій редакції» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 55, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6. 
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6) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. - Про повернення з оренди та передачу майна. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про повернення з оренди та передачу 

майна» приймається, додається. 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 51, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10. 

7) СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. -  Про надання дозволу комунальному підприємству 

«Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради» на передачу в оренду майна  

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання дозволу комунальному 

підприємству «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради» на передачу в 

оренду майна» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 49, «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 11. 

 

8) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. -  Про надання  дозволу комунальному навчальному 

закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

працівників Черкаської обласної ради» на передачу в оренду майна. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання  дозволу комунальному 

навчальному закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників Черкаської обласної ради» на передачу в оренду 

майна» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 53, «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

9) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про надання дозволу комунальному закладу 

«Черкаська обласна станція переливання крові Черкаської обласної ради» на 

передачу в оренду майна. 

 

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

Голосування за надання часу для виступу головному лікарю КЗ «Черкаська 

обласна станція переливання крові Черкаської обласної ради» Клімову М.Є. 

«За» -38, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 23. 

 

Голосування за надання часу для виступу Десятовій Л.В. 

«За» -40, «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 21. 
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ВИСТУПИЛИ: 

Ботнар Ю.А. вніс повторно пропозицію надати час для виступу 

Клімову М.Є., Десятовій Л.В., Трохименко А.В. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Ботнара Ю.А. 

«За» - 48, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15. 

 

ВИСТУПИЛИ: Клімов М.Є., Десятова Л.В., Трохименко А.В., Баштан О.В., 

Лупашко О.В., Мушієк М.Г., Кухарчук Д., Парамонов В.В.  

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання дозволу комунальному 

закладу «Черкаська обласна станція переливання крові Черкаської обласної 

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

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» -46, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 15. 

 

10) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. - Про внесення змін до Методики розрахунку орендної 

плати за оренду майна обласної комунальної власності та пропорції її 

розподілу, затвердженої рішенням обласної ради від 06.04.2012 № 14-5/VI. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до Методики 

розрахунку орендної плати за оренду майна обласної комунальної власності 

та пропорції її розподілу, затвердженої рішенням обласної ради від 

06.04.2012 № 14-5/VI» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» -52, «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10. 

 

11) СЛУХАЛИ:  

Петров В.О. - Про списання майна комунальної власності. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про списання майна комунальної 

власності» приймається, додається. 

 

(Електронно-інформаційна система пошкоджена) 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 59  депутатів. 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» - 48, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10. 
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12) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. - Про внесення змін до деяких рішень обласної ради. 

 

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

обласної ради» приймається, додається. 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» - 53, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

13) СЛУХАЛИ:  

 Вельбівця О.І. - Про Перелік суб’єктів та об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про Перелік суб’єктів та об’єктів 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської 

області» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» -51, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

 

14) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. - Про надання дозволів на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі  (на місцевості). 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання дозволів на виготовлення 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі  (на місцевості)» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» -53, «Проти» -3, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

15) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про призначення Перевіспи Ярослава Михайловича на 

посаду директора комунального закладу Черкаської обласної ради 

«Обласний соціальний центр матері та дитини». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Перевіспи Ярослава 

Михайловича на посаду директора комунального закладу Черкаської 

обласної ради «Обласний соціальний центр матері та дитини» приймається, 

додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» -52, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 
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3. СЛУХАЛИ:  

Горду В.І. - Про припинення державному підприємству «Кам’янське 

лісове господарство» права користування мисливськими угіддями. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Кам’янське лісове господарство» права 

користування мисливськими угіддями», приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» -47, «Проти» -0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 11. 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Омаргалієва К.С. - Про надання ТОВ «Мисливське товариство 

«Тимошівське» у користування мисливських угідь для ведення мисливського 

господарства в лісових масивах Тимошівського лісництва ДП «Кам’янське 

лісове господарство». 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання ТОВ «Мисливське 

товариство «Тимошівське» у користування мисливських угідь для ведення 

мисливського господарства в лісових масивах Тимошівського лісництва ДП 

«Кам’янське лісове господарство», приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» - 46, «Проти» -0, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 11. 

 

5. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про Програму територіальної оборони Черкаської 

області на 2018-2022 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Курбет Є.О., Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про Програму територіальної оборони 

Черкаської області на 2018-2022 роки», приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» 57, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

6. СЛУХАЛИ:  

Скоробагатова Ю.А. - Про програму надання шефської допомоги, 

фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності 

військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України та 

Державної прикордонної служби України на 2018 – 2022 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Ботнар Ю.А., Мельник І.М. 
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Голосування за пропозицію депутата обласної ради Ботнара Ю.А. 

 «За» -34, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 26. 

(пропозиція не прийнята) 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» 51, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про програму надання шефської 

допомоги, фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової 

готовності військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії 

України та Державної прикордонної служби України на 2018 – 2022 роки», 

приймається, додається. 

 

7. СЛУХАЛИ:  

Скоробагатова Ю.А. - Про комплексну програму функціонування та 

розвитку системи цивільного захисту області, забезпечення мобілізаційної 

готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного 

резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час 

та особливий період на 2018 – 2019 роки 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про комплексну програму 

функціонування та розвитку системи цивільного захисту області, 

забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення 

регіонального матеріально-технічного резерву щодо попередження і 

ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період на 2018 – 

2019 роки», приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» - 53, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

8. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про обласну програму створення регіональної системи 

дорадчої служби для підтримки фермерських господарств, 

сільськогосподарських виробничих і обслуговуючих кооперативів у 

Черкаській області на 2018 - 2020 роки. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про обласну програму створення 

регіональної системи дорадчої служби для підтримки фермерських 

господарств, сільськогосподарських виробничих і обслуговуючих 

кооперативів у Черкаській області на 2018 - 2020 роки», приймається, 

додається. 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» - 52, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 
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9. СЛУХАЛИ:  

Тарасенка В.П.  - Про затвердження Антикорупційної програми 

Черкаської обласної ради на 2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: Погорілий В.Г., який озвучив пропозицію депутатської 

фракції  політичної партії Всеукраїнське об’єднання «ЧЕРКАЩАНИ» - пункт 

4 додатка 1 програми виключити. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про затвердження Антикорупційної 

програми Черкаської обласної ради на 2018 рік» приймається, додається. 

Голосування (за основу) 

 «За» -48, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 12. 

Голосування (пропозиція депутатської фракції  

політичної партії Всеукраїнське об’єднання «ЧЕРКАЩАНИ» - пункт 4 

додатка 1 програми виключити) 

 «За» -45, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 16. 

Голосування (в цілому) 

 «За» -53, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

10. СЛУХАЛИ:  

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

19.02.2016 № 3-7/VII "Про структуру і чисельність виконавчого апарату 

обласної ради". 

 

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

ради від 19.02.2016 № 3-7/VII "Про структуру і чисельність виконавчого 

апарату обласної ради», приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» - 50, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11. 

 

11. СЛУХАЛИ:  

Тарасенка В.П. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

28.11.2017 № 17-22/VII «Про утворення  комісії з оцінки корупційних ризиків 

у діяльності Черкаської обласної ради». 

 

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

ради від 28.11.2017 № 17-22/VII «Про утворення  комісії з оцінки 

корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради», приймається, 

додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» - 48, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13. 
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12. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про внесення змін у додаток 1 до Програми 

забезпечення правопорядку, запобігання і протидії корупції в області на 

2016-2020 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін у додаток 1 до 

Програми забезпечення правопорядку, запобігання і протидії корупції в 

області на 2016-2020 роки», приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 52, «Проти» -4, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

13. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про внесення змін до програми підтримки діяльності 

органів виконавчої влади на 2016-2020 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до програми 

підтримки діяльності органів виконавчої влади на 2016-2020 роки», 

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» - 53, «Проти» - 4, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

14. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про хід виконання рішення обласної ради від 

14.12.2011 № 10-3/VI (із змінами) "Про обласну програму підвищення якості 

шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року" 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про хід виконання рішення обласної 

ради від 14.12.2011 № 10-3/VI (із змінами) "Про обласну програму 

підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 

2021 року», приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» - 53, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -9. 
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15. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про внесення змін до обласної програми підвищення 

якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної 

програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на 

період до 2021 року», приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» - 53, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -9. 

 

16. СЛУХАЛИ:  

Зеленського М.В. - Про внесення змін у додаток до обласної Програми 

оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 - 2020 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Ботнар Ю.А. 

 

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

обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 - 2020 роки», 

приймається, додається. 
 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» - 53, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -9. 

 

17. СЛУХАЛИ:  

Лобаса М.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

16.12.2016 № 10-1/VII «Про обласну цільову програму «Екстрена медична 

допомога Черкащини на 2017-2020 роки». 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Ботнар Ю.А. 

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

ради від 16.12.2016 № 10-1/VII «Про обласну цільову програму «Екстрена 

медична допомога Черкащини на 2017-2020 роки», приймається, додається. 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» - 53, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -9. 

 

18. СЛУХАЛИ:  

Шабатіна О.О. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

17.08.2004 № 17-8/IV «Про обласну премію імені Порфирія Демуцького в 

галузі аматорської художньої творчості». 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

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

ради від 17.08.2004 № 17-8/IV «Про обласну премію імені Порфирія 
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Демуцького в галузі аматорської художньої творчості», приймається, 

додається. 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» - 53, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -9. 

 

19. СЛУХАЛИ:  

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

ремонту доріг загального користування державного і місцевого значення, які 

проходять територією Черкаської області, та розвитку дорожньої 

інфраструктури на 2016-2018 роки. 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І.,  Лупашко О.В., Давиденко О.Г.,          

Воронов С.П. 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної 

програми фінансування ремонту доріг загального користування державного і 

місцевого значення, які проходять територією Черкаської області, та 

розвитку дорожньої інфраструктури на 2016-2018 роки», приймається, 

додається. 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» - 49, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -13. 

 

20. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про внесення змін у додаток 1 до Програми 

підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2020 року 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін у додаток 1 до 

Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до             

2020 року», приймається, додається. 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» - 52, «Проти» -4, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -6. 

 

21. СЛУХАЛИ:  

Звягінцеву О.М. - Про внесення змін до обласної програми вилучення, 

утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до 

використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них на 2016-2018 роки. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної 

програми вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або 

заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них на 

2016-2018 роки», приймається, додається. 
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Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» - 52, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -10. 

 

22. СЛУХАЛИ:  

Звягінцеву О.М. - 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» 

 

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

 

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» - 57, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -7. 

23. СЛУХАЛИ:  

Кравченко Н.М. - Про звіт про виконання обласного бюджету за        

2017 рік. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звіт про виконання обласного 

бюджету за 2017 рік», приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» - 57, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -7. 

 

24. СЛУХАЛИ:  

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

22.12.2017 № 19-22/VII «Про обласний бюджет на 2018 рік». 

 

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» - 57, «Проти» - 3, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -4. 

 

25. СЛУХАЛИ:  

Карманніка Р.В. - 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: Вельбівець О.І., Ботнар Ю.А., Яріш А.А.  
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін у додаток до 

рішення обласної ради від 25.06.2015 № 41-1/VI «Про перспективний план 

формування територій громад Черкаської області», приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» -47, «Проти» - 5, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 10. 

 

26. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про хід виконання рішення обласної ради від 

28.08.2015 № 42-4/VI "Про обласну цільову соціальну програму протидії 

ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки". 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про хід виконання рішення обласної 

ради від 28.08.2015 № 42-4/VI «Про обласну цільову соціальну програму 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки», приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» -54, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10. 

 

27. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Звіт постійної комісії обласної ради з питань розвитку 

інфраструктури та житлово-комунального господарства. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Звіт постійної комісії обласної ради з 

питань розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства», 

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» -53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11. 

 

28. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про внесення змін до складу постійної комісії 

Черкаської обласної ради. 

 

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

комісії Черкаської обласної ради», приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» -46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 15. 
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29. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про дострокове припинення повноважень депутата 

обласної ради Чміля Віталія Олеговича. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Яріш А.А.  

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» -37, «Проти» - 0, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 23. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 
 

31. СЛУХАЛИ:  

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

 

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

обласної ради», приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» -52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 11. 

 

Вельбівець О.І. запропонував депутатам обласної ради продовжити 

роботу пленарного засідання без перерви.  

 

Голосування щодо продовження роботи пленарного засідання без перерви 

 «За» -56, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 7. 

(пропозиція прийнята) 

 

32. СЛУХАЛИ:  

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

народних депутатів України, обраних по одномандатних виборчих округах 

Черкаської області. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до народних депутатів України, обраних по одномандатних 

виборчих округах Черкаської області», приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 17. 
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33. СЛУХАЛИ:  

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

Голови Верховної Ради України Парубія А.В. щодо внесення поправки до ч. 

2 ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

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

внесення поправки до ч. 2 ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції», 

приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 18. 

 

34. СЛУХАЛИ:  

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

Верховної Ради України щодо підтримки проекту Закону України за № 3871 

від 02.02.2016 «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони 

використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Верховної Ради України щодо підтримки проекту Закону 

України за № 3871 від 02.02.2016 «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо заборони використання пальмової олії у виробництві харчових 

продуктів», приймається, додається. 

Голосування  

 «За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13. 

35. СЛУХАЛИ:  

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

Верховної Ради України щодо неприпустимості прийняття проекту Закону 

України за № 7489 від 16.01.2018 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвищення заходів стосовно забезпечення 

простежуваності». 

 

ВИСТУПИЛИ: Рибченко О.В. 

Голосування  

 «За» - 42, «Проти» - 1, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 15. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 
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36. СЛУХАЛИ:  

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

Ватутінської міської ради щодо використання державної мови у зовнішній 

рекламі на території м.Ватутіне. 

 

ВИСТУПИЛИ: Павленко І.Ф. 

 

Голосування  

 «За» - 27, «Проти» - 4, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 27. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

37. СЛУХАЛИ:  

Ботнара Ю.А. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Верховної Ради України щодо ухвалення Антиолігархічного пакету 

докорінних перетворень. 

 

ВИСТУПИЛИ: Рябошлик О.В. 

Голосування  

 «За» - 23, «Проти» - 1, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 33. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

Головуючий – Тарасенко В.П. 

 

38. СЛУХАЛИ:  

Тарасенка В.П. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

прокурора Черкаської області Овчаренка С.А., начальника управління 

Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області Велько Т.М. щодо 

здійснення комплексної перевірки якості утримання і ремонту автомобільних 

доріг області та перевірки цільового і ефективного витрачання коштів при 

проведенні їхнього ремонту у 2016-2018 роках. 

 

ВИСТУПИЛИ: Баштан О.В. 

Голосування  

 «За» - 41, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 21. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 
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 Тарасенко В.П. запропонував перейти до розгляду питання № 30 

порядку денного пленарного засідання. 

 

30. СЛУХАЛИ:  

Овчаренка С.А. з інформацією про стан законності, боротьби із 

злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на 

території Черкаської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П.,  Коваленко В.М., Воронов С.П.,            

Мушієк М.Г., Костюченко В.О., Яріш А.А., Ботнар Ю.А. 

 

39. СЛУХАЛИ:  

Тарасенка В.П. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної служби 

геології та надр України (щодо видачі спеціального дозволу на користування 

надрами публічному акціонерному товариству «Дашуківські бентоніти») 

 

ВИСТУПИЛИ: Павличук В.М., Рибченко О.В., Лошков О.Г. 

 

Голосування  

 «За» - 40, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 24. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Павличук В.М. запропонував повернутися до голосування з означеного 

питання. 

 

Голосування (пропозиція депутата обласної ради Павличука В.М.) 

 «За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 21. 

(пропозиція прийнята) 

Голосування ІІ 

 «За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 21. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Міністерства екології та природних ресурсів України, 

Державної служби геології та надр України (щодо видачі спеціального 

дозволу на користування надрами публічному акціонерному товариству 

«Дашуківські бентоніти»)», приймається, додається. 

 

Головуючий – Вельбівець О.І. 
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40. СЛУХАЛИ:  

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

Міністра інфраструктури України Омеляна В. В. щодо сприяння у 

забезпеченні габаритно-вагового контролю на автомобільних шляхах 

Черкаської області. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів   Черкаської 

обласної ради до Міністра інфраструктури України Омеляна В. В. щодо 

сприяння у забезпеченні габаритно-вагового контролю на автомобільних 

шляхах Черкаської області», приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 21. 

 

41. СЛУХАЛИ:  

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

Генерального прокурора України Луценка Ю.В. щодо системних порушень 

Конституції та Законів України при ухваленні рішень, якими передбачено 

спорудження шлюзу-регулятора на річці Сула на межі Оржицького та 

Семенівського районів Полтавської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лихошерст С.В., Ботнар Ю.А., Гайович В.Ю.  

Лихошерст С.В. запропонував повернутися повторно до голосування з 

означеного питання. 

Голосування  

 «За» - 41, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 23. 

 

Голосування за повернення до голосування з питання « Про звернення 

депутатів Черкаської обласної ради до Генерального прокурора України 

Луценка Ю.В. щодо системних порушень Конституції та Законів України 

при ухваленні рішень, якими передбачено спорудження шлюзу-регулятора на 

річці Сула на межі Оржицького та Семенівського районів Полтавської 

області» (пропозиція депутата обласної ради Лихошерста С.В.) 

«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 21. 

(пропозиція прийнята) 

Голосування  

 «За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 20. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Генерального прокурора України Луценка Ю.В. щодо 

системних порушень Конституції та Законів України при ухваленні рішень, 

якими передбачено спорудження шлюзу-регулятора на річці Сула на межі 

Оржицького та Семенівського районів Полтавської області», приймається, 

додається. 
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42. СЛУХАЛИ:  

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

Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та 

продовольства України щодо повернення спеціального режиму 

оподаткування сільськогосподарських виробників та справедливого 

фінансування програми «Державна підтримка галузі тваринництва». 

 

Голосування  

 «За» - 41, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 23. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Вельбівець О.І. запропонував повернутися повторно до голосування з 

питання № 29 «Про дострокове припинення повноважень депутата обласної 

ради Чміля Віталія Олеговича». 

 

Голосування за повернення до голосування з питання № 29 «Про дострокове 

припинення повноважень депутата обласної ради Чміля Віталія Олеговича» 

 «За» - 37, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 26. 

(пропозиція не прийнята) 

 

43. СЛУХАЛИ:  

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

Голови Верховної Ради України Парубія А.В. та до депутатського корпусу 

Верховної Ради України щодо необхідності підтримки законопроекту № 8236 

від 05.04.2018р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо передачі права власності фермерським господарствам у постійне 

користування, довічне успадковане володіння для створення та/або ведення 

фермерського господарства (селянського (фермерського) господарства)». 

 

Голосування  

 «За» - 38, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 26. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 
 

ВИСТУПИЛИ:  

Северин О.Ф. запропонував повернутися до голосування з «Про 

звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету Міністрів 

України, Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо 

повернення спеціального режиму оподаткування сільськогосподарських 

виробників та справедливого фінансування програми «Державна підтримка 

галузі тваринництва». 
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Голосування за пропозицію депутата обласної ради Северина О.Ф. 

щодо повернення до голосування з питання «Про звернення депутатів 

Черкаської обласної ради до Кабінету Міністрів України, Міністерства 

аграрної політики та продовольства України щодо повернення спеціального 

режиму оподаткування сільськогосподарських виробників та справедливого 

фінансування програми «Державна підтримка галузі тваринництва» 

«За» - 39, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 25. 

(пропозиція не прийнята) 

 

44. СЛУХАЛИ:  

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

Президента України, Голови Верховної Ради України, Премʼєр-міністра 

України, народних депутатів України щодо скасування постанов Кабінету 

Міністрів України та Закону України щодо пільгового забезпечення 

ветеранів війни. 

 

Голосування  

 «За» - 34, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 23. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

45. СЛУХАЛИ:  

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

Верховної Ради України щодо необхідності прийняття проекту Закону 

України № 4442 від 14.04.2016 р. «Про внесення змін до Закону України 

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» щодо пенсійного забезпечення. 

 

ВИСТУПИЛИ: Баштан О.В. 

Голосування  

 «За» - 41, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 23. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 
 

46. СЛУХАЛИ:  

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

Верховної Ради України щодо необхідності прийняття проекту Закону 

України № 8121 від 14.03.2018 р. «Про внесення змін до Земельного кодексу 

України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству». 

Голосування  

 «За» - 42, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 23. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 
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47. СЛУХАЛИ:  

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

Премʼєр-міністра України щодо сприяння у виділенні коштів з державного 

бюджету на придбання та встановлення світлосигнального обладнання та 

автоматичної авіаметеостанції КП «Аеропорт Черкаси». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Премʼєр-міністра України щодо сприяння у виділенні 

коштів з державного бюджету на придбання та встановлення 

світлосигнального обладнання та автоматичної авіаметеостанції КП 

«Аеропорт Черкаси», приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 18. 

 

48. СЛУХАЛИ:  

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

ради Коваленко В.М. 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М. 

 

Голосування  

 «За» - 41, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 22. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

49. СЛУХАЛИ:  

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

ради Гайовича В.Ю. 

 

ВИСТУПИЛИ: Гайович В.Ю. 

Голосування 

 «За» - 41, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 23. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 
 

Вельбівець О.І. оголосив пленарне засідання закритим. 

 

 

 

Голова                                                                                         О.Вельбівець 

 


