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Порядок денний: 
 

1. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.06.2015 № 41-

1/VI «Про перспективний план формування територій громад Черкаської 

області» 

Доповідають:  

Березань 

Ярослав Григорович 

- заступник голови обласної державної 

адміністрації 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

2. Питання управління майном обласної комунальної власності 

          1) Про призначення Ільїної Н.М. на посаду директора комунального 

підприємства «Аптека» № 182» 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 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

  

2) Про призначення Галушко М.І. на посаду директора комунального закладу 

«Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат I-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  

 

3) Про затвердження техніко-економічного обґрунтування доцільності 

передачі цілісного майнового комплексу Державного навчального закладу 

«Буцький політехнічний професійний ліцей» з державної власності до 

спільної власності територіальних громад  сіл, селищ, міст Черкаської 

області 

Доповідають:  

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 
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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  

 

 4) Про надання згоди на прийняття з державної власності до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

друкованої продукції 

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 передачу 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 

 

6) Про внесення змін до рішення обласної ради від 09.06.2017 № 15-2/VII 

«Про прийняття майна у комунальну власність» 

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 "Управління по 

експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної власності" 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, 
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підприємництва та регуляторної політики 

 

8) Про надання дозволу комунальному вищому навчальному закладу  

«Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж імені Т.Г.Шевченка 

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 повернення з оренди цілісного майнового комплексу 

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 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

10) Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.06.2016 №5-53/VII 

«Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу» 

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 проведення конкурсного відбору кандидатів на посади  керівників 

підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області 

Доповідають:  

Петров - начальник управління майном виконавчого 
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Віталій Олександрович апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціального захисту населення 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

 

 

 

 

13)  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» 

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 дозволу 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 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

15) Про припинення права постійного користування земельною ділянкою та 

передачу її до земель запасу 

Доповідають:  

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 
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підприємництва та регуляторної політики 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

 16) 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) 

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 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 
 

 

17) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 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 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

18) Про надання згоди на поділ земельної ділянки 

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 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 
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19) Про надання земельної ділянки в постійне користування 

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 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

20) Про реорганізацію комунального закладу «Черкаська обласна лікарня 

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 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

21) Про реорганізацію комунального закладу «Черкаська обласна дитяча 

лікарня» 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 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

 

22) Про реорганізацію комунального закладу «Черкаський обласний 

онкологічний диспансер» 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 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 
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23) Про реорганізацію Черкаського обласного кардіологічного центру 

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 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

24) Про реорганізацію Черкаського обласного шкірно-венерологічного 

диспансеру 

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 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

 

 

 

25) Про реорганізацію комунального закладу «Черкаська обласна 

психіатрична лікарня» 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 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

26) Про реорганізацію комунального закладу «Черкаський обласний 

психоневрологічний диспансер» 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 

Парамонов - голова постійної комісії обласної ради з 
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Віктор Володимирович питань  охорони здоров’я 

 

27) Про реорганізацію комунального закладу «Черкаський обласний 

протитуберкульозний диспансер» 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 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

28) Про реорганізацію комунального закладу «Черкаський обласний 

наркологічний диспансер» 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 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

29) Про реорганізацію комунального закладу «Черкаський обласний 

госпіталь ветеранів війни 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 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

 

30) Про реорганізацію комунального закладу «Черкаська обласна 

стоматологічна поліклініка» 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 
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Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

 

31) Про реорганізацію комунального закладу «Черкаська обласна станція 

переливання крові 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 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

32) Про реорганізацію комунального закладу «Черкаський обласний центр 

планування сім’ї та репродукції людини 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 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

33) Про припинення юридичної особи - комунальний заклад «Черкаський 

обласний центр здоров’я  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 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

34) Про внесення змін до рішення обласної ради від 15.05.2014 № 31-47/VI « 

Про затвердження Порядку відчуження 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, 
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підприємництва та регуляторної політики 

 

35)  Про  внесення змін до рішення  обласної  ради від 16.12.2016                 № 

10-21/VII «Про затвердження Порядку списання 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 

 

36) 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» 

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 

 

 37)  Про відчуження майна об’єкту 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 перерозподіл та використання коштів для надання одноразової 

грошової допомоги громадянам за рахунок коштів обласного бюджету 

Доповідають:  

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

  

4. Про внесення змін до Антикорупційної програми Черкаської обласної 

ради на 2018 рік 

Доповідають:  

Тарасенко 

Валентин Петрович 

- перший заступник голови обласної ради 
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Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

5. Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.01.2014 № 28-

3/VI «Про програму розвитку рибного господарства водойм Черкаської 

області на 2014-2020 роки» 

Доповідають:  

Колодка 

Ігор Леонідович 

- начальник управління агропромислового 

розвитку обласної державної адміністрації 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова  постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

6. 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 

 

7. 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  

облдержадміністрації 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

  8. Про втрату чинності рішень обласної ради  

Доповідають:  

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 
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Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

9. Про перейменування Чапаєвської сільської ради 

Монастирищенського району 

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 

  

10. Про об’єднання сіл Богодухівка та Головатівка Чорнобаївського 

району Черкаської області 

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 вихід із складу співзасновників друкованого засобу масової 

інформації журналу «Холодний Яр»  

Доповідають:  

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

 

Доманський 

Володимир 

Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

12. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України 

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  
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Лошков 

Олександр Геннадійович 

       - голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 

13. Про погодження комунальному підприємству "Монастирищенське 

виробниче управління житлово-комунального господарства" надання у 

користування ділянок надр з метою геологічного вивчення, у тому числі 

дослідно-промислової розробки питних підземних вод 
 

 Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 
 

14. Про погодження комунальному підприємству «Наш дім Леськи» 

Леськівської сільської ради надання у користування ділянок надр з метою 

геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки питних 

підземних вод Черкаського родовища 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

15. Про погодження Христинівському виробничому управлінню житлово-

комунального господарства надання у користування ділянок надр з метою 

геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки питних 

підземних вод 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

16.  Про надання гірничого відводу приватному підприємству 

"Бачкуринська сільська комунальна служба" для розробки Бачкуринського 

родовища суглинків 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

17.  Про території та об’єкти природно-заповідного фонду області 

Доповідають: 

Звягінцева - начальник управління екології та природних 
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Олена Миколаївна ресурсів облдержадміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

  

18. Про затвердження програми розвитку туризму в Черкаській області 

на 2018-2020 роки 

Доповідають: 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку 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 рішення обласної ради від 16.12.2016 № 10-

2/VII «Про програму 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 

 

20. Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.01.2014 № 28-

2/VI  «Про обласну комплексну програму «Турбота» на 2014-2020 роки» 

Доповідають: 

Чикало 

Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального захисту 

населення обласної державної адміністрації 

Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціального захисту населення 

 

 

21. Про затвердження списку воїнів ОУН-УПА, які проживають на 

території області 

Доповідають: 

Чикало 

Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального захисту 

населення обласної державної адміністрації 

Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціального захисту населення 

 

22.  Про   внесення   змін   до   рішення   обласної   ради  від  22.12.2017 

№ 19-10/VII "Про визнання бійцями-добровольцями осіб, які брали участь у 
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захисті  територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході 

України"  

   Доповідають: 

Чикало 

Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального захисту 

населення обласної державної адміністрації 

 

Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціального захисту населення 

  

23. Про внесення змін до рішення обласної ради від 08.04.2000 № 15-11 

«Про встановлення персональних стипендій до пенсій і зарплат народним 

артистам України» 

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  

  

 

            24. Про внесення змін до рішення обласної ради від 28.03.2008 № 16-

8/V «Про встановлення обласної персональної стипендії лауреату Державної 

премії України імені Т.Г.Шевченка, заслуженому працівнику культури 

України Захарченку В.І.» 

 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  

 25. Про внесення змін до рішення обласної ради від 07.08.2008 № 20-

9/V «Про встановлення обласної персональної стипендії художньому 

керівнику та головному диригенту Черкаського академічного заслуженого 

українського народного хору обласної філармонії, заслуженому діячу 

мистецтв України Трофименку  Л.М.» 

 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  
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        26. Про внесення змін до програми національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді Черкаської області на 2017-2020 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  

 

27. Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів 

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  

         28. Про  внесення змін у додаток до Обласної програми підтримки 

закладів вищої освіти Черкаської області на 2015-2019 роки 

 Доповідають: 

Ковбоша 

Оксана Романівна 

- депутат обласної ради 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

29.  Про хід виконання рішення обласної ради від 16.12.2016 № 10-

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

Черкащини на 2017-2020 роки» 

Доповідають: 

Найдан 

Олег Володимирович 

   - заступник начальника управління охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації  

Парамонов 

Віктор Володимирович 

    - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

30. Про хід виконання рішення обласної ради від 07.10.2016 № 9-2/VII 

«Про обласну цільову програму «Інноваційні школи Черкащини на період до 

2020 року» 

оповідають: 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- начальник управління освіти і науки 

обласної державної адміністрації 
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Доманський 

Володимир Миколайович 

      - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

31. Про хід виконання рішення обласної ради від 14.12.2011 № 10-1/VI  

«Про обласну програму розвитку дошкільної освіти на період до 2022 року» 

(із змінами) 

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  

32. Звіт постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 

культури, молодіжної політики та спорту 

Доповідають: 

Доманський 

Володимир 

Миколайович 

     - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

 

33. Про громадську організацію «Футбольний клуб «Черкащина –

Академія» 

Доповідають: 

Лашкул 

Володимир Григорович 

- депутат обласної ради 

Доманський 

Володимир Миколайович 

     

- 

голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

34. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо відзначення на державному рівні 75-ої річниці з дня 

завершення Корсунь-Шевченківської битви 

Доповідає: 

Веретільник 

Віталій Васильович 

- депутат обласної ради 

  

35. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови 

Верховної Ради України Парубія А.В. (щодо передачі права власності 

фермерським господарствам на земельні ділянки, надані засновникам таких 

господарств у постійне користування, довічне успадковуване  володіння для 

створення та/або  ведення фермерського господарства (селянського 

(фермерського) господарства) 

 Доповідає: 

Гончаренко  - член постійної комісії обласної ради з питань 

агропромислового розвитку та земельних відносин 
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Віктор Григорович 

 

36. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови 

Верховної Ради України Парубія А.В., Генерального прокурора України 

Луценка Ю.В. щодо невідкладного розслідування нападу невідомих осіб на 

помешкання депутата Черкаської міської ради, секретаря ради міської 

організації ВО «ЧЕРКАЩАНИ», директора КП 

«ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» Павла Миколайовича Карася 

Доповідає: 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- депутат обласної ради 

 

37. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Прем’єр-

міністра України Гройсмана В.Б., міністра інфраструктури Омеляна В.В.,  

начальника Служби автомобільних доріг у Черкаській області Демиденка В.І. 

щодо невідкладного вирішення питання ремонту дороги державного 

значення Т24-09 Драбів-Золотоноша 

Доповідає: 

Плічко 

Григорій Іванович 

- депутат обласної ради 

 

38. Про звернення до Генерального прокурора України Луценка Ю.В.,  

голови фракції ВО «Батьківщина» Верховної Ради України, народного 

депутата України Тимошенко Ю.В., голови Комітету Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

Кожемякіна А.А., народного депутата України Кужель О.В. щодо 

бездіяльності прокурора Черкаської області  Овчаренка С.А. 

Доповідає: 

Мушієк 

Михайло Григорович 

- депутат обласної ради 

 

39. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України, Міністерства оборони України щодо збереження 

культурної спадщини та визначення уповноваженого суб’єкта управління 

державним майном 

Доповідає: 

Клімов 

Євгеній Петрович 

- депутат обласної ради 
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40.  Про звернення  до Генерального прокурора України   Луценка 

Ю.В., прокурора Черкаської області   Овчаренка С.А. щодо пошкодження 

пам’яток археології в межах Деньгівської сільської ради несанкціонованим 

обробітком землі Товариством з обмеженою відповідальністю «Гранекс-

Черкаси» та здійснюваним у зв’язку із цим кримінальним провадженням 

Доповідає: 

Плічко 

Григорій Іванович 

- депутат обласної ради 

 

41.  Про звернення до Генерального прокурора України               

Луценка Ю.В., прокурора Черкаської області   Овчаренка С.А. 

щодоневиконання встановлених статтею 214 Кримінального процесуального 

кодексу України посадових обов’язків працівниками прокуратури Черкаської 

області 

Доповідає: 

Плічко 

Григорій Іванович 

- депутат обласної ради 

 

42. Про депутатський запит депутата Черкаської обласної ради 

Воронова С.П. до Черкаського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, прокуратури Черкаської області, 

Головного управління поліції в Черкаській області (щодо самовільного 

підвищення перевізниками тарифів за проїзд у громадському транспорті у м. 

Сміла) 

Доповідає: 

Воронов 

Сергій Павлович 

- депутат обласної ради 

 

43. Про депутатський запит депутата Черкаської обласної ради 

Воронова С.П. до Кабінету Міністрів України 

(щодо ситуації з припинення централізованого водопостачання у м. Сміла) 

Доповідає: 

Воронов 

Сергій Павлович 

- депутат обласної ради 

 

44. Про підтримання звернення громадськості щодо екологічної 

ситуації у Корсунському водосховищі, пов’язаної з масовою загибеллю риби 

та інших водних організмів 

Доповідає: 

Мушієк 

Михайло Григорович 

- депутат обласної ради 
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45.Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України про відпрацювання механізму 

утримання автомобільних доріг місцевого значення 

Доповідає: 

Копійченко 

Володимир Петрович 

- депутат обласної ради 

 

46. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України про виділення коштів з 

державного бюджету на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет у 

Черкаській області 

Доповідає: 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- депутат обласної ради 

 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 59  депутатів. 

 

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

хто загинув в ході антитерористичної операції у східних областях України. 

 

(Хвилина мовчання) 

 

(Вручення Почесних грамот та Державних нагород) 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Овчаренко І.А. 

Вельбівець надав слово для виступу голові Черкаської обласної 

виборчої комісії Овчаренко І.А. 

Овчаренко І.А. – голова обласної виборчої комісії,  повідомила, що  

комісія 27 серпня та 05 вересня 2018 року на засіданнях визнала обраними та 

зареєстрованими депутатами Черкаської обласної ради Козака Михайла 

Миколайовича (на момент реєстрації кандидат від Черкаської обласної 

організації партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», 1953 року 

народження, громадянин України, має вищу освіту, працює завідувачем 

хірургічного відділення Канівської центральної районної лікарні у місті 

Канів Черкаської області, повідомляє, що іншого представницького мандату 

не має) та Борисенко Ірина Іванівна (дівоче – Оніщенко), на момент 

реєстрації кандидат від Черкаської обласної організації Всеукраїнське 

Об’єднання «Свобода», 1985 року народження, громадянка України, має 

вищу освіту, на момент реєстрації мешкала в селі Гладківщина 

Золотоніського району Черкаської області, повідомляє, що іншого 

представницького мандату не має).  
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Зазначила, що відповідно до частини 3 статті 4 ЗУ «Про статус 

депутатів місцевих рад»  Козак М.М. та Борисенко І.І. вважаються такими, 

що набули повноважень депутатів Черкаської обласної ради.  

Вельбівець О.І. привітав Козака М.М. та Борисенко І.І. з набуттям 

повноважень депутата обласної ради та запросив до роботи сесії. 

Поінформував про надходження 01 серпня 2018 року до обласної ради 

письмового повідомлення про створення депутатської фракції політичної 

партії Радикальна партія Олега Ляшка, до складу якої увійшли 5 депутатів: 

Баштан О.В., Буданцев Р.П., Копійченко В.П., Морозюк М.О.,         

Пошиваник М.М. Керівником фракції обрано та визначено уповноваженим 

представником фракції Баштана О.В., заступником керівника фракції обрано 

Буданцева Р.П. 

Мушієк М.Г. зазначив, що не дотримана вимога Регламенту з цього 

питання. 

Вельбівець О.І. зазначив, що зауваження керівника депутатської 

фракції ВО «Батьківщина» аргументоване і вважає, що повідомлення про 

створення фракції відтерміновується для врегулювання питань виходу з 

однієї і входження в іншу фракцію на рівні офіційних документів, які 

повинні бути подані у секретаріат обласної ради. 

Запропонував включити до складу секретаріату депутатів обласної 

ради Доманського В.М., Павличука В.М., Федорука О.Л., Клімова Є.П.,  

Ковбошу О.Р., Далібожак В.М. 

 

Голосування за секретаріат 

«За» - 66, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1.  

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 66  депутатів. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Яріш А.А. зачитав звернення до голів районних адміністрацій,  голів 

районних рад, міських голів міст, депутатів усіх рівнів, членів громадських 

організацій, освітян області щодо розширення мовно-культурного та мовно-

інформаційного простору в медицині, освіті, культурі, спорті, рекламі, 

туризмі, засобах масової інформації. У разі порушення вимог щодо розвитку 

і функціонування державної мови порадив звертатися на гарячу лінію 

Черкаського обласного контактного центру. 

Северин О.Ф. звернувся до голови обласної державної адміністрації 

Ткаченка Ю.О., голови обласної ради Вельбівця О.І. щодо вивчення питання 

та виділення земельної ділянки ветерану АТО    Школьному С.М.  

 Коваленко О.А. зачитав звернення до Голови Верховної Ради України 

Парубія А.В., Генерального прокурора України Луценка Ю.В. щодо 

невідкладного розслідування нападу невідомих осіб на помешкання депутата 

Черкаської міської ради, секретаря ради міської організації ВО 

«ЧЕРКАЩАНИ», директора  КП «Черкаситеплокомуненерго» П.М.Карася. 
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 Плічко Г.І. зачитав звернення до Прем’єр-міністра України      

Гройсмана В.Б., Міністра інфраструктури Омеляна В.В., начальника Служби 

автомобільних доріг  у Черкаській області Демиденка В.І. щодо 

невідкладного вирішення питання ремонту дороги державного значення   

Т24-09 Драбів – Золотоноша. Звернувся до депутатів обласної ради з 

проханням підтримати звернення. 

 Озірний О.А. озвучив звернення громади села Чичиркозівки 

Звенигородського району до голови обласної ради Вельбівця О.І. та 

депутатського корпусу щодо формування територій громад Черкаської 

області у Звенигородському районі, а саме утворення Ватутінської 

територіальної громади шляхом приєднання до міста Ватутіне села 

Чичиркозівки Звенигородського району.  

 Вельбівець О.І. запропонував адресувати звернення Черкаській 

обласній державній адміністрації. 

 Мушієк М.Г. звернувся до начальника Головного управління 

Національної поліції України в Черкаській області Лютого В.В. з проханням 

негайно надати відповідь щодо розгляду справи, по вчиненню неправомірних 

дій прокурором Черкаської області Овчаренком С.А. та працівниками 

прокуратури Черкаської області, стосовно перешкоджання депутатській 

діяльності 13 серпня 2018 року, що передбачено статтею 14 Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад». Звернувся до голови обласної ради з 

проханням передати означене звернення Лютому В.В. 

 Зачитав звернення до Генерального прокурора України Луценка Ю.В., 

голови фракції ВО «Батьківщина» Верховної Ради України Тимошенко Ю.В., 

голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення  правоохоронної діяльності Кожемякіна А.А., народного 

депутата України Кужель О.В. щодо бездіяльності прокурора Черкаської 

області Овчаренка С.А. Звернувся до депутатів обласної ради з проханням 

підтримати означене звернення 

Клімов Є.П. зачитав звернення: 

 до голови обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О. з 

проханням посприяти у вирішенні питання щодо забезпечення матерів при 

народженні дитини одноразовою натуральною допомогою «пакунок малюка»  

та її доставкою до пологових будинків  (відділень) усіх форм власності;  

до Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства оборони України 

щодо збереження культурної спадщини та визначення уповноваженого 

суб’єкта управління державним майном. 

 Плічко Г.І. зачитав звернення: 

до Генерального прокурора Луценка Ю.В., прокурора Черкаської 

області Овчаренка С.А. щодо пошкодження пам’яток археології в межах 

Деньгівської сільської ради несанкціонованим обробітком землі Товариством  

з обмеженою відповідальністю «Гранекс-Черкаси» та здійснюваним у зв’язку 

із цим кримінальним провадженням; 
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 до Генерального прокурора Луценка Ю.В., прокурора Черкаської 

області Овчаренка С.А. щодо невиконання встановлених статтею 214 

Кримінального процесуального Кодексу України посадових обов’язків 

працівниками прокуратури Черкаської області.  

 Ботнар Ю.А. зачитав заяву до Верховної Ради України щодо 

скасування змішаної пропорційно-мажоритарної виборчої системи та 

переходу до пропорційної системи із відкритими регіональними списками 

(законопроект № 3112-1). 

Воронов С.П. виступив із депутатським запитом до Черкаського 

обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, 

прокуратури Черкаської області, Головного управління поліції в Черкаській 

області щодо самовільного підвищення перевізниками тарифів за проїзд у 

громадському транспорті у м. Сміла.  

 

Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання питання 

«Про депутатський запит  депутата Черкаської обласної ради         

Воронова С.П. до Черкаського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, прокуратури Черкаської області, 

Головного управління поліції в Черкаській області» 

«За» - 51, «Проти» - 1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 14.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

Воронов С.П. із депутатським запитом до Кабінету Міністрів України 

щодо ситуації з припинення централізованого водопостачання у м. Сміла. 

 

Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання питання 

«Про депутатський запит  депутата Черкаської обласної ради         

Воронова С.П. до Кабінету Міністрів України» 

«За» - 52, «Проти» - 1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 13.  

 

ВИСТУПИЛИ: Далібожак І.С., Костюченко В.О., Вельбівець О.І.,    

Давиденко О.Г., Ткаченко Ю.О., Сахно А.П. 

Далібожак І.С. поінформував, що авіаційна галузь у грудні минулого 

року визнана пріоритетною галуззю в Черкаській області. Привітав колектив 

КП «Аеропорт Черкаси», колектив Гелікоптерного майданчика Канів, та 

працівників ДП «Украерорух» із Днем авіації в Україні. 

Костюченко В.О. звернувся до голови обласної ради Вельбівця О.І.  та 

голови обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О. втрутитися в 

ситуацію, що склалася у місті Сміла між посадовими особами місцевого 

самоврядування Синьогубом  та Федоренком. 

Вельбівець О.І. звернувся до представників правоохоронних органів 

вважати звернення колеги-депутата Костюченка В.О., як офіційне 

зверненням влади до правоохоронних органів. 
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Давиденко О.Г.  звернувся до голови обласної державної адміністрації 

Ткаченка Ю.О. з проханням вирішити в правовому руслі питання щодо 

відключення централізованого водопостачання у місті Сміла. 

Ткаченко Ю.О. зазначив, що вже не один рік поспіль приходиться 

вирішувати в ручному режимі проблеми Сміли. 

Вельбівець О.І. звернувся до депутатів обласної ради із м. Сміла з 

проханням вносити пропозиції щодо прямого управління обласною 

адміністрацією на території м. Сміла, так як місцева влада не здатна 

вирішувати проблеми містян. Зазначив, що нічого, крім політичної боротьби 

за владу, не відбувається у місті Сміла. 

Давиденко О.Г. зазначив, що також хотів звернутися до прокурора 

області Овчаренка С.А. із запитанням щодо хуліганських дій, які були скоєні 

проти нього, як депутата обласної ради. Повідомив, що неодноразово 

звертався із зверненнями та запитами щодо ознайомлення із матеріалами 

справи, але йому відмовляють.  

Сахно А.П. зачитав депутатський запит до голови обласної ради 

Вельбівця О.І. щодо зняття питання № 9 «Про повернення з оренди цілісного 

майнового комплексу» пункту №2 Питання управління майном обласної 

комунальної власності. Також звернувся з проханням надати час для виступу 

керівнику Канівської центральної аптеки № 91. 

 

Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання питання 

«Про депутатський запит  депутата Черкаської обласної ради Сахна А.П.» 

«За» - 29, «Проти» - 0, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 35.  

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Баштан О.В., Вельбівець О.І. 

Коваленко В.М. зачитала звернення до голови обласної державної 

адміністрації Ткаченка Ю.О. від фермерського господарства «Юзь» з 

проханням посприяти в справедливому розгляді рішень комісії при 

управлінні агропромисловому розвитку обласної державної адміністрації 

щодо включення водних об’єктів, що розташовані в адмінмежах 

Жашківсьокого району Черкаської області за межами населеного пункту до 

переліку тих, які будуть виставлятися на земельні торги.  

 Зачитала депутатське звернення до прокурора Черкаської області 

Овчаренка С.А. щодо порушення прав і свобод через «свавілля місцевої 

влади» мешканців сіл Маньківського району – Тимошівка, Іваньки, 

Крачківка та Березівка, що входять до складу Іваньківської ОТГ. Звернулася 

з проханням розглянути звернення у межах повноважень та надати правову 

оцінку діям представникам місцевого самоврядування з метою встановлення 

законності та справедливості. 

Баштан О.В. зазначив, що голова обласної ради не оголосив на початку 

сесії про створення фракції Радикальної партії Олега Ляшка в Черкаській 

обласній раді, взявши до уваги зауваження депутата обласної ради      

Мушієка М.Г. Виступив із вимогою оголосити про створення фракції, так як 
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вони не можуть повноцінно працювати як депутати повноцінної фракції, 

відстоюючи інтереси наших виборців. У разі, якщо цього не станеться, 

депутати, які створили фракцію політичної партії Олега Ляшка у Черкаській 

обласній раді, будуть вимушені покинути сесійну залу.  

Вельбівець О.І.  наголосив на тому, що абсолютно справедливим є 

зауваження депутата обласної ради Мушієка М.Г., так як жодної інформації 

про вихід депутата обласної ради Буданцева Р.П. із фракції ВО 

«Батьківщина», а також від керівника фракції ВО «Батьківщини»        

Мушієка М.Г. про вихід одного з депутатів із фракції не надходило. 

Зазначив, що депутат обласної ради Буданцев Р.П. може надіслати 

заяву на офіційний сайт обласної ради. У разі надходження листа, оголосить 

про створення депутатської фракції  політичної партії Олега Ляшка в 

обласній раді.  

Вельбівець О.І. повідомив, що на адресу Черкаської обласної ради 

надійшли заяви від представника Іваньківської об’єднаної територіальної 

громади, громадянина Собченко О.А., журналіста В. Комарова з проханням 

надати час для виступу на сесії обласної ради. Голова обласної ради 

почергово поставив заяви на голосування. 

 

Голосування за надання часу для виступу представнику Іваньківської 

об’єднаної територіальної громади 

«За» - 22, «Проти» - 5, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 38.  

(рішення не прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Коваленко В.М. 

 

Голосування за надання часу для виступу Собченко О.А. з приводу 

екологічного стану р. Рось 

«За» - 37, «Проти» - 3, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 26.  

(рішення не прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ: Веретільник В.М., Яріш А.А., Вельбівець О.І., Мушієк М.Г. 

Мушієк М.Г. зачитав звернення  з приводу екологічного стану річки 

Рось та зазначив, що бере його авторство. 

 

Голосування за надання часу для виступу журналісту В.Комарову 

«За» - 36, «Проти» - 1, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 29. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ: Сахно А.П. повторно запропонував надати час для виступу 

керівнику Канівської районної центральної аптеки № 91. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Сахна А.П. щодо 

надання часу для виступу керівнику Канівської центральної  

районної аптеки № 91. 
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«За» - 38, «Проти» - 1, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 27. 

(рішення не прийнято) 

 

Голова обласної ради Вельбівець О.І. та голова обласної державної 

адміністрації Ткаченко Ю.О. привітали депутата обласної ради    

Булатецького М.І. з ювілеєм та вручили Почесну Грамоту обласної державної 

адміністрації та обласної ради.  

 

Голосування за порядок денний (за основу) 

«За» 64, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Легойда С.М., яка внесла пропозицію  змінити черговість розгляду 

питань порядку денного пленарного засідання. Запропонувала пункти 17, 18, 

28 розглянути після 4 питання. 

 

Голосування за зміну черговості питань порядку денного (пропозиція 

депутата обласної ради Легойди С.М.) 

«За» 56, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 12. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Копійченко В.П. запропонував включити до порядку денного 

пленарного засідання питання «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про 

відпрацювання механізму утримання автомобільних доріг місцевого 

значення». 

 

Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання питання 

«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України про відпрацювання механізму 

утримання автомобільних доріг місцевого значення» (пропозиція депутата 

Черкаської обласної ради Копійченка В.П.) 

«За» 61, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 5. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Парамонов В.В. повторно включити до порядку денного сесії питання 

«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради VII скликання до 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів 

з державного бюджету на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет 

у Черкаській області». Звернувся до депутатського корпусу з проханням 

підтримати означене звернення. 

 

Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання питання 

«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради VII скликання до 
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Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів 

з державного бюджету на забезпечення лікування хворих  

на цукровий діабет у Черкаській області»  

(пропозиція депутата Черкаської обласної ради Парамонова В.В.) 

«За» 66, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ковбоша О.Р., Вельбівець О.І., Сахно А.П. 

 Ковбоша О.Р. запропонувала включити до порядку денного пленарного 

засідання питання «Про внесення змін до обласної програми підтримки 

закладів вищої освіти Черкаської області на 2015-2019 роки». 

Вельбівець О.І. повідомив, що зазначене питання включено до порядку 

денного сесії.  

 Сахно А.П. запропонував зняти з розгляду питання № 2.9  Про 

повернення з оренди цілісного майнового комплексу. 

 

Голосування за пропозицію депутата Черкаської обласної ради Сахна А.П. 

щодо зняття п 2.9 з розгляду. 

«За» -42, «Проти» - 1, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 24. 

(рішення не прийнято) 

 

Голосування за порядок денний 

 (в цілому зі змінами і доповненнями) 

«За» -66, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Лошков О.Г., який запропонував зробити перереєстрацію.  

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 66  депутатів. 

 

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

Коваленко В.М., Мушієк М.Г. 

 

Вельбівець О.І. відповідно до Регламенту обласної ради оголосив 

перерву на 20 хвилин. 

(Перерва) 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 26  депутатів. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 50  депутатів. 
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1. СЛУХАЛИ:  

Березаня Я.Г.  – Про внесення змін до рішення обласної ради від 

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

громад Черкаської області». 

 

ВИСТУПИЛИ: Дзега В.Д., Вельбівець О.І., Лошков О.Г., Волкович В.М., 

Нестеренко І.І. 

 Вельбівець О.І. повідомив, що надійшла заява від Сагунівського 

сільського голови з проханням надати час для виступу з питання. 

 

Голосування за надання часу для виступу Сагунівському сільському голові.  

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

 

ВИСТУПИЛИ: Сагунівський сільський голова, Березань Я.Г.,          

Омаргалієв К.С., Вельбвець О.І., Лупашко О.В., Плічко Г.І. 

Плічко Г.І.  вніс пропозицію депутатам обласної ради надати час для 

виступу голові Драбівської районної ради Дзезі В.Д.  

 

Голосування за надання часу для виступу 

 голові Драбівської районної ради Дзезі В.Д.  

«За» -49, «Проти» - 1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 12. 

 

ВИСТУПИЛИ: Дзега В.Д., Коваленко В.М., Вельбівець О.І., Ткаченко Ю.О., 

Березань Я.Г., Баштан О.В., Мушієк М.Г., Бачинська І.І., Березань Я.Г., 

Сахно А.П., Ботнар Ю.А., Рябошлик О.В., Скіченко А.П., Воронов С.П. 

Лошков О.Г. 

 Баштан О.В. заявив, що депутати від Радикальної партії Олега Ляшка 

хочуть працювати фракційно. 

 Вельбівець О.І. зазначив, що заява від депутата обласної ради 

Буданцева Р.П. про вихід із фракції ВО «Батьківщина» надійшла. Оголосив 

про створення в Черкаській обласній раді депутатської фракції Радикальної 

партії Олега Ляшка, у тому складі, який було озвучено на початку сесії. 

Зачитав заяву депутата обласної ради Буданцева Р.П. 

 Баштан О.В. зачитав звернення до голови обласної ради Вельбівця О.І. 

та голови обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О. щодо 

добровільного об’єднання територіальних громад.  

  Лошков О.Г. вніс пропозицію надати час для виступу Яблунівському 

сільському голові.  

 

Голосування за надання часу для виступу Сагунівському сільському голові.  

«За» -44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 18. 

 

ВИСТУПИЛИ: Яблунівський сільський голова, Волкович В.М.,       

Вельбівець О.І., Яріш А.А., Лошков О.Г., Омаргалієв К.С. 
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Омаргалієв К.С. вніс пропозицію зробити перерву  та провести 

консультацію з керівниками фракцій з означеного питання. 

 Вельбівець О.І. оголосив перерву на 10 хвилин. 

 

(Перерва) 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 28  депутатів. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 44  депутати. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Омаргалієв К.С., Мушієк М.Г., Скіченко А.П. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 55  депутатів. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» -33, «Проти» -2, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 17. 

(рішення не прийнято) 

 

Лашкул В.Г. запропонував перереєструватися. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 59  депутатів. 

 

ВИСТУПИЛИ: Веретільник В.В., Вельбівець О.І., Ніжніков В.М.,    

Погорілий В.Г.  

Депутати обласної ради Ніжніков В.М. та    Погорілий В.Г. внесли 

пропозицію повернутися до голосування з першого питання, так як у них не 

спрацювала електронна система для голосування «Рада». 

 

Голосування за пропозицію депутатів Черкаської обласної ради Ніжнікова 

В.М. та Погорілого В.Г. щодо повернення до голосування з питання №1. 

«За» -38, «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 20. 

(пропозиція не прийнята) 

 

Вельбівець О.І. повідомив, що надійшла заява з проханням надати час 

для виступу представнику від сільських голів - Вергунівському сільському 

голові Горбенку Т.І. 

 

Голосування за надання часу для виступу представнику від сільських голів 

Вергунівському сільському голові Горбенку Т.І. 

«За» -46, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 13. 
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ВИСТУПИЛИ: Горбенко Т.І., Мушієк М.Г., Лупашко О.В., Вельбівець О.І., 

Пошиваник М.М., Баштан О.В., Ткаченко Ю.О. 

 

Голосування за повернення до голосування з питання № 1 «Про внесення змін 

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

формування територій громад Черкаської області» 

«За» -38, «Проти» -0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 19. 

(пропозиція не прийнята) 

 

Вельбівець О.І. поінформував, що керівник фракції ВО «Черкащани» 

звернувся з проханням оголосити перерву. 

(Перерва) 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 44  депутати. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Вельбівець О.І. озвучив позицію керівників фракцій. Зазначив, що на 

консультації з керівниками фракцій було запропоновано припинити розгляд 

питання № 1, розглянути питання № 2 «Питання управління майном обласної 

комунальної власності», № 3 «Про перерозподіл та використання коштів для 

надання одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів 

обласного бюджету»,  № 4 «Про внесення змін до Антикорупційної програми 

Черкаської обласної ради на 2018 рік», № 17 «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 30.01.2014 № 28-3/VI «Про програму розвитку рибного 

господарства водойм Черкаської області на 2014-2020 роки», № 18 «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», № 27 «Про  внесення змін у додаток до Обласної програми 

підтримки закладів вищої освіти Черкаської області на 2015-2019 роки» № 28 

«Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.12.2017 № 19-22/VII 

«Про обласний бюджет на 2018 рік», далі - зробити перерву в пленарному 

засіданні. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 54  депутати. 

 

Голосування за пропозицію керівників фракцій: питання № 1 – припинити 

розгляд, питання № 2, № 3, № 4, № 17, № 18, № 27, № 28 – розглянути,  

зробити перерву в пленарному засіданні 

«За» -51, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

ВИРІШИЛИ: питання № 1 – припинити розгляд, питання № 2, № 3, № 4,       

№ 17, № 18, № 27, № 28 розглянути, далі - зробити перерву в пленарному 

засіданні. 
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2. Питання управління майном обласної комунальної власності. 

  

1) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про призначення Ільїної Н.М. на посаду директора 

комунального підприємства «Аптека» № 182» Черкаської обласної ради 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Ільїної Н.М. на 

посаду директора комунального підприємства «Аптека» № 182» Черкаської 

обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -49, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 9. 

 

2) СЛУХАЛИ:  

 Вельбівця О.І. - Про призначення Галушко М.І. на посаду директора 

комунального закладу «Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат I-II ступенів Черкаської обласної ради». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -30, «Проти» -2, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 26. 

 

3) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про затвердження техніко-економічного 

обґрунтування доцільності передачі цілісного майнового комплексу 

Державного навчального закладу «Буцький політехнічний професійний 

ліцей» 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 «Буцький політехнічний 

професійний ліцей» з державної власності до спільної власності 

територіальних громад  сіл, селищ, міст Черкаської області” приймається, 

додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

4) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про надання згоди на прийняття з державної власності 

до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської 

області друкованої продукції. 
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ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання згоди на прийняття з 

державної власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Черкаської області друкованої продукції» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» -55, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 5. 

 

5) СЛУХАЛИ:  

Птрова В.О. - Про передачу майна комунальної власності. 

 

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

Лошков О.Г. запропонував голосувати окремо за кожний пункт з 

означеного рішення. 

 

Голосування (за пункт перший) 

«За» - 47, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 14. 

 

ВИСТУПИЛИ: Петров В.О, Ботнар Ю.А., Вельбівець О.І., Гайович В.Ю. 

 

Голосування (за пункт другий) 

«За» - 24, «Проти» -7, «Утрималося» - 10, «Не голосувало» - 21. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про передачу майна комунальної 

власності» приймається, додається.  

 

6) СЛУХАЛИ:  

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

09.06.2017 № 15-2/VII «Про прийняття майна у комунальну власність». 

 

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

ради від 09.06.2017 № 15-2/VII «Про прийняття майна у комунальну 

власність» приймається, додається. 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -45, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 17. 

 

7) СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. - Про надання дозволу комунальному підприємству 

"Управління по експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної 

власності" на передачу в оренду майна. 
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ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Гайович В.Ю., Лошков О.Г.,  

Лошков О.Г. вніс пропозицію цифру «20» замінити цифрою «15». 

 

Голосування (за основу) 

«За» - 51, «Проти» -6, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

Голосування (за пропозицію депутата Черкаської обласної ради 

 Лошкова О.Г. цифру «20» замінити цифрою «15») 

«За» - 41, «Проти» - 0, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 17. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., який наголосив, що фракція ВО «Свобода» не 

підтримує означене рішення. 

Голосування (в цілому) 

«За» - 44, «Проти» - 7, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання дозволу комунальному 

підприємству "Управління по експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної 

комунальної власності" на передачу в оренду майна» приймається, додається. 

 

8) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. – Про надання дозволу комунальному вищому 

навчальному закладу  «Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж імені 

Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради» на передачу в оренду майна. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання дозволу комунальному 

вищому навчальному закладу  «Корсунь-Шевченківський педагогічний 

коледж імені Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради» на передачу в оренду 

майна» приймається, додається.  

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 48, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

9) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. – Про повернення з оренди цілісного майнового 

комплексу. 

 

ВИСТУПИЛИ: Сахно А.П. 

 

Голосування (за основу) 

«За» -31, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 30. 

(рішення не прийнято) 
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ВИСТУПИЛИ: Сахно А.П., який звернувся із проханням до депутатського 

корпусу надати час для виступу керівнику Канівської центральної аптеки     

№ 91. 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Сахна А.П. щодо 

надання часу для виступу керівнику Канівської центральної аптеки № 91. 

«За» -36, «Проти» -0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 23. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. запропонував надати слово керівнику КП 

«Фармація» Ніколенко В.М. 

 

Голосування за пропозицію голови обласної ради Вельбівця О.І. щодо надання 

часу для виступу керівнику КП «Фармація» Ніколенко В.М 

«За» -39, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 23. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.  

(протокольно) 

 

10) СЛУХАЛИ:  

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

30.06.2016 №5-53/VII «Про повернення з оренди цілісного майнового 

комплексу». 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Скіченко А.П., Баштан О.В. 

 

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

ради від 30.06.2016 №5-53/VII «Про повернення з оренди цілісного 

майнового комплексу» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -49, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 12. 

 

11) СЛУХАЛИ:  

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про списання майна комунальної 

власності» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -46, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 15. 
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12) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про проведення конкурсного відбору кандидатів на 

посади  керівників підприємств, установ, закладів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: Рибченко О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про проведення конкурсного відбору 

кандидатів на посади  керівників підприємств, установ, закладів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області» 

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -47, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15. 

 

13) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. - 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». 

 

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

Гайович В.Ю. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «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» приймається, 

додається. 

 

Голосування  

«За» -45, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 17. 

 

14) СЛУХАЛИ:  

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

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості). 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Скіченко А.П. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання дозволу 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» -47, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15. 
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15) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про припинення права постійного користування 

земельною ділянкою та передачу її до земель запасу. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про припинення права постійного 

користування земельною ділянкою та передачу її до земель запасу» 

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 18. 

 

16) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - 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). 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «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)» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -50, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12. 

 

17) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

 

ВИСТУПИЛИ: Воронов С.П., Лошков О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

18) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. - Про надання згоди на поділ земельної ділянки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Ботнар Ю.А., Баштан О.В. 
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання згоди на поділ земельної 

ділянки» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -43, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 18. 

 

19) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про надання земельної ділянки в постійне 

користування. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання земельної ділянки в 

постійне користування» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -45, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 17. 

 

20) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про реорганізацію комунального закладу «Черкаська 

обласна лікарня Черкаської обласної ради» 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про реорганізацію комунального 

закладу «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» приймається, 

додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -48, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

21) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про реорганізацію комунального закладу «Черкаська 

обласна дитяча лікарня» Черкаської обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про реорганізацію комунального 

закладу «Черкаська обласна дитяча лікарня» Черкаської обласної ради» 

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -48, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

22) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про реорганізацію комунального закладу «Черкаський 

обласний онкологічний диспансер» Черкаської обласної ради. 
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про реорганізацію комунального 

закладу «Черкаський обласний онкологічний диспансер» Черкаської обласної 

ради» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -50, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12. 

 

23) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про реорганізацію Черкаського обласного 

кардіологічного центру. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про реорганізацію Черкаського 

обласного кардіологічного центру» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

24) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про реорганізацію Черкаського обласного шкірно-

венерологічного диспансеру. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про реорганізацію Черкаського 

обласного шкірно-венерологічного диспансеру» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

25) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про реорганізацію комунального закладу «Черкаська 

обласна психіатрична лікарня» Черкаської обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про реорганізацію комунального 

закладу «Черкаська обласна психіатрична лікарня» Черкаської обласної 

ради» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -51, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10. 

 

26) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про реорганізацію комунального закладу «Черкаський 

обласний психоневрологічний диспансер» Черкаської обласної ради. 
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про реорганізацію комунального 

закладу «Черкаський обласний психоневрологічний диспансер» Черкаської 

обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -48, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

27) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про реорганізацію комунального закладу «Черкаський 

обласний протитуберкульозний диспансер» Черкаської обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про реорганізацію комунального 

закладу «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер» Черкаської 

обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

28) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про реорганізацію комунального закладу «Черкаський 

обласний наркологічний диспансер» Черкаської обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про реорганізацію комунального 

закладу «Черкаський обласний наркологічний диспансер» Черкаської 

обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

29) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про реорганізацію комунального закладу «Черкаський 

обласний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про реорганізацію комунального 

закладу «Черкаський обласний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної 

ради» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -48, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 13. 

 

30) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про реорганізацію комунального закладу «Черкаська 

обласна стоматологічна поліклініка» Черкаської обласної ради. 
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про реорганізацію комунального 

закладу «Черкаська обласна стоматологічна поліклініка» Черкаської обласної 

ради» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

31) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про реорганізацію комунального закладу «Черкаська 

обласна станція переливання крові Черкаської обласної ради». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про реорганізацію комунального 

закладу «Черкаська обласна станція переливання крові Черкаської обласної 

ради» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -50, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12. 

 

32) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про реорганізацію комунального закладу «Черкаський 

обласний центр планування сім’ї та репродукції людини Черкаської обласної 

ради». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про реорганізацію комунального 

закладу «Черкаський обласний центр планування сім’ї та репродукції 

людини Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

33) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про припинення юридичної особи - комунальний 

заклад «Черкаський обласний центр здоров’я  Черкаської обласної ради». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про припинення юридичної особи - 

комунальний заклад «Черкаський обласний центр здоров’я  Черкаської 

обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -48, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

34) СЛУХАЛИ:  

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

15.05.2014 № 31-47/VI «Про затвердження Порядку відчуження об'єктів 
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спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської 

області». 

 

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

ради від 15.05.2014 № 31-47/VI « Про затвердження Порядку відчуження 

об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської 

області» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -47, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15. 

 

35) СЛУХАЛИ:  

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

16.12.2016 № 10-21/VII «Про затвердження Порядку списання об'єктів 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської 

області». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про  внесення змін до рішення  

обласної  ради від 16.12.2016 № 10-21/VII «Про затвердження Порядку 

списання об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області»  приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -48, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

36) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - 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». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «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»  приймається, 

додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -46, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 16. 

 

37) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про відчуження майна об’єкту спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А. 
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про відчуження майна об’єкту спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області»  

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -48, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. вніс пропозицію повернутися до голосування з 

питання №9 «Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу». 

  

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

повернення до голосування з питання «Про повернення з оренди цілісного 

майнового комплексу» 

«За» - 32, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 28. 

(пропозиція не прийнята) 

 

3. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про перерозподіл та використання коштів для надання 

одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів обласного 

бюджету. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про перерозподіл та використання 

коштів для надання одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок 

коштів обласного бюджету»  приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -48, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Тарасенка В.П. - Про внесення змін до Антикорупційної програми 

Черкаської обласної ради на 2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до Антикорупційної 

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

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

5. СЛУХАЛИ:  

Колодку І.Л. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

30.01.2014 № 28-3/VI «Про програму розвитку рибного господарства водойм 

Черкаської області на 2014-2020 роки». 
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ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Лошков О.Г., Ботнар Ю.А. 

 

Голосування (за основу) 

«За» -47, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., який запропонував покласти контроль за 

виконанням рішення також на постійну комісію обласної ради з питань 

агропромислового розвитку та земельних відносин. 

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

покладення контролю за виконанням рішення на дві комісії 

«За» -55, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

 

Голосування (в цілому з доповненням) 

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

 

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

ради від 30.01.2014 № 28-3/VI «Про програму розвитку рибного господарства 

водойм Черкаської області на 2014-2020 роки»  приймається, додається. 

 

6. 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» -51, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

 

7. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про  внесення змін у додаток до Обласної програми 

підтримки закладів вищої освіти Черкаської області на 2015-2019 роки. 

 

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

 

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

Обласної програми підтримки закладів вищої освіти Черкаської області на 

2015-2019 роки»  приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому)  

«За» -59, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 
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8. СЛУХАЛИ:  

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

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

 

Голосування (за основу)  

«За» -50, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12. 

 

ВИСТУПИЛИ: Копійченко В.П., Яріш А.А. 

 Копійченко В.П. вніс пропозицію щодо виділення 700 тис. грн для 

придбання апарату штучної вентиляції легень для Тальнівської центральної 

районної лікарні. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Копійченка В.П. щодо 

виділення 700 тис. грн для придбання апарату штучної вентиляції легень для 

Тальнівської центральної районної лікарні 

«За» -30, «Проти» -3, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 23. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. запропонував виключити з додаткових змін 

до проекту рішення позиції щодо виділення 1 млн грн. на виконання 

програми фінансової підтримки комунальних підприємств обласної 

комунальної власності на 2013-2018 роки для КП «АТП Черкаської обласної 

ради» 

 

Голосування за пропозицію голови обласної ради Вельбівця О.І. 

про виключення з додаткових змін до проекту рішення позиції 

щодо виділення 1 млн грн. на виконання програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств обласної комунальної власності на 2013-2018 роки 

для КП «АТП Черкаської обласної ради» 

«За» -26, «Проти» -0, «Утрималося» - 8, «Не голосувало» - 28. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Мушієк М.Г., Воронов С.П. 

Вельбівець О.І. також запропонував виключити з додаткових змін до 

проекту рішення позиції щодо виділення 400 тис. грн на виконання програми 

фінансової підтримки комунальних підприємств обласної комунальної 

власності на 2013-2018 роки для КП «Управління по експлуатації Будинку 

рад і об’єктів обласної комунальної власності» на ремонт системи опалення. 

 

Голосування за пропозицію голови обласної ради Вельбівця О.І. 

про виключення з додаткових змін до проекту рішення позиції 

щодо виділення 400 тис. грн на виконання програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств обласної комунальної власності на 2013-2018 роки 

для КП «Управління по експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної 

комунальної власності» на ремонт системи опалення 
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«За» -22, «Проти» -0, «Утрималося» - 8, «Не голосувало» - 32. 

(пропозиція не прийнята) 

 

Голосування (в цілому)  

«За» -47, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 14. 

 

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. 

 

 

(Консультація з керівниками фракцій) 

 

Вельбівець О.І. за результатами проведеної консультації з керівниками 

фракцій оголосив перерву у пленарному засіданні 24 сесії до 21 вересня     

2018 року. 

 

 

 

Голова                                                                                         О.Вельбівець 

 


