ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VII скликання
Двадцять третя сесія

ПРОТОКОЛ
04.07.2018

м. Черкаси

№ 39

пленарного засідання
обласної ради (поновлення роботи)

1. Обрано депутатів до обласної ради

- 84

2. Взяли участь у роботі сесії
обласної ради

- 56

3. Присутніх запрошених осіб
(Списки додаються)

Головуючий - Вельбівець О.І.

- 27
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Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 51 депутат.
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. поінформував, що надійшли заяви від представників
громадськості Черкаського, Канівського та Чигиринського районів та
представників ветеранів АТО Христинівського та Уманського районів з
проханням надати час для виступу на пленарному засіданні.
Голосування за надання часу для виступу представникам громадськості
Канівського, Черкаського та Чигиринського районів
«За» -24, «Проти» -2, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 20.
(пропозиція не прийнята)
Голосування за надання часу для виступу представникам воїнів АТО
Христинівського та Уманського районів
«За» -25, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 27.
(пропозиція не прийнята)
6. Питання управління майном обласної комунальної власності.
11) СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. - Про надання дозволу комунальному вищому
навчальному закладу
"Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж
імені Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради" на передачу в оренду майна.
ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.В., Вельбівець О.І., Коваленко В.М.
Булатецький М.І. запропонував повернутися до голосування за
надання часу для виступу представникам громадськості Канівського,
Черкаського та Чигиринського районів, представникам воїнів АТО
Христинівського та Уманського районів.
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Булатецького М.І. щодо
повернення до голосування з надання часу для виступу представникам
громадськості Канівського, Черкаського та Чигиринського районів
«За» - 27, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 31.
(пропозиція не прийнята)
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Голосування за пропозицію депутата обласної ради Булатецького М.І. щодо
повернення до голосування з надання часу для виступу представникам воїнів
АТО Христинівського та Уманського районів
«За» - 23, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 35.
(пропозиція не прийнята)
ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С.
Омаргалієв К.С. запропонував повторно повернутися до голосування з
надання часу для виступу представникам громадськості Канівського,
Черкаського та Чигиринського районів.
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Омаргалієва К.С. щодо
повернення до голосування з надання часу для виступу представникам
громадськості Канівського, Черкаського та Чигиринського районів
«За» - 40, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 18.
(пропозиція не прийнята)
ВИСТУПИЛИ:
Вельбівець
О.І.,
Дудник
Н.Д.,
Лошков
О.Г.,
Булатецький М.І.
Вельбівець О.І. звернувся до представників правоохоронних органів з
проханням забезпечити порядок у сесійній залі.
Лошков О.Г. запропонував зробити перереєстрацію депутатів обласної
ради.
Проведення перереєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 36 депутатів.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Булатецький М.І.
Проведення перереєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 47 депутатів.
Проведення перереєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 55 депутатів.
Вельбівець О.І. повторно звернувся до представників правоохоронних
органів з проханням забезпечити порядок у сесійній залі. Оголосив перерву
на 10 хвилин.
Перерва.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Лупашко О.В.
Проведення перереєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 53 депутати.
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ВИСТУПИЛИ: Северин О.Ф., який запропонував повернутися до
голосування з першого пункту питання №6 «Питання управління майном
обласної комунальної власності».
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Северина О.Ф. щодо
повернення до голосування з першого підпункту питання №6 «Питання
управління майном обласної комунальної власності»
«За» - 38, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15.
(пропозиція не прийнята)
ВИСТУПИЛИ: Дудник Н.М., Кравцова Н.М., Клімов Є.П.
Клімов Є.П. виступив із мотивів голосування. Повідомив, що члени
фракції «Відродження» участі у голосуванні на пленарному засіданні 23 сесії
брати не будуть. Звернувся до голови обласної державної адміністрації
Ткаченка Ю.О. та правоохоронних органів щодо зловживань службовим
становищем головою Христинівської райдержадміністрації Денисюк Л.М.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 40, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 14.
(рішення не прийнято)
ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В., Вельбівець О.І., Веретільник В.В.,
Северин О.Ф.
Северин О.Ф. запропонував повернутися до голосування з підпункту 11
питання № 6 «Питання управління майном обласної комунальної власності».
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Северина О.Ф. щодо
повернення до голосування з 11 підпункту питання №6 «Питання управління
майном обласної комунальної власності»
«За» -43, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13.
(пропозиція прийнята)
Голосування
«За» -39, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 17.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
12) СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. - Про списання майна комунальної власності
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 42, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -14.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
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13) СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
30.06.2016 № 5-50/VII «Про затвердження граничних сум витрат, що
здійснюються за рахунок коштів обласного бюджету».
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 35, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -20.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
14) СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. - Про надання дозволу на виготовлення технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості).
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Підгорний А.В.
Підгорний А.В. звернувся до головуючого з проханням оголосити
перерву у пленарному засіданні.
Вельбівець О.І. оголосив перерву на 3 хвилини. Запросив керівників
фракцій на консультацію.
Перерва.
Консультація з керівниками фракцій.
ВИСТУПИЛИ:
Вельбівець О.І. поінформував, що за результатами консультації з
керівниками фракцій обласної ради, було прийнято рішення продовжити
роботу пленарного засідання незалежно від результатів голосування.
Голосування з питання «Про надання дозволу на виготовлення технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)»
(за основу і в цілому)
«За» - 37, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -19.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
15) СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. - Про надання згоди на поділи земельних ділянок.
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., який запропонував провести голосування з
питання по пунктам окремо.
Голосування (за пункт І)
«За» - 47, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -19.
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Голосування (за пункт ІІ)
«За» - 39, «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -17.
Голосування (в цілому, зі змінами)
«За» - 48, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» -7.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради “Про надання згоди на поділи
земельних ділянок” приймається, додається.
16) СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. - Про припинення права постійного користування
земельною ділянкою та передачу її до земель запасу.
ВИСТУПИЛИ: Коверський А.М., Лупашко О.В., Ботнар Ю.А.,
Вельбівець О.І.
Вельбівець О.І. запропонував питання залишити без розгляду та
направити постійній комісії обласної ради з питань агропромислового
розвитку та земельних відносин.
Голосування (пропозиція голови обласної ради Вельбівця О.І. – припинити
розгляд питання та направити постійній комісії обласної ради з питань
агропромислового розвитку та земельних відносин)
«За» - 47, «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -9.
(пропозиція прийнята)
ВИРІШИЛИ: питання залишити без розгляду та направити постійній комісії
обласної ради з питань агропромислового розвитку та земельних відносин
для вивчення питань, пов’язаних із землеустроєм.
17) СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
08.09.2017 № 16-12/VII "Про надання дозволів на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)".
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 40, «Проти» -5, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -12.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
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18) СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. - Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості).
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 39, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -17.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
19) СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
02.03.2018 № 21-8/VII "Про план діяльності Черкаської обласної ради з
підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік".
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 39, «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -16.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
ВИСТУПИЛИ: Кравцова Н.О., яка звернулася з проханням до депутатів
обласної ради повернутися до голосування з першого підпункту питання №6
«Питання управління майном комунальної власності».
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Кравцової Н.О. щодо
повернення до голосування з питання № 6.1. «Про призначення
Горященка Ю.В. на посаду начальника комунального закладу
«Регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів
«Інваспорт» Черкаської обласної ради»
«За» -54, «Проти» 0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -3.
(пропозиція прийнята)
Голосування з питання № 6.1. «Про призначення Горященка Ю.В. на посаду
начальника комунального закладу «Регіональний центр з фізичної культури і
спорту інвалідів «Інваспорт» Черкаської обласної ради»
«За» -54, «Проти» 0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -3.
(рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Горященка Ю.В. на
посаду начальника комунального закладу «Регіональний центр з фізичної
культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Черкаської обласної ради»
приймається, додається.
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7. СЛУХАЛИ:
Паніщева Б.Є. - Про перерозподіл та використання коштів для надання
одноразової грошової допомоги за рахунок коштів обласного бюджету.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 40, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -17.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
8. СЛУХАЛИ:
Паніщева Б.Є. - Про втрату чинності рішень обласної ради.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -38, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -19.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
9. СЛУХАЛИ:
Паніщева Б.Є. - Про перейменування Чапаєвської сільської ради
Монастирищенського району.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -39, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -17.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
Проведення перереєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 45 депутатів.
10. СЛУХАЛИ:
Данилевського В.В. - Про клопотання щодо присудження Премії
Верховної Ради України.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -36, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -10.
ВИСТУПИЛИ: Гончаренко В.Г., який повідомив, що не спрацювала кнопка
в електронній системі голосування «Рада».
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
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Вельбівець О.І. запропонував провести перереєстрацію.
Проведення перереєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 41 депутат.
(Сесія неповноважна)
Вельбівець О.І. поінформував, що за результатами проведення
реєстрації у залі присутні 41 депутат. Відповідно до Регламенту обласної
ради пленарне засідання сесії є неповноважним. Звернувся до керівників
фракцій з проханням підійти до президії обласної ради для проведення
консультації.
(Консультація з керівниками фракцій)
Після проведення консультації з керівниками депутатських фракцій
Вельбівець О.І. оголосив дату продовження сесії (06.07.2018 о 10.00).

Голова

О.Вельбівець

