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Порядок денний:
1. Питання управління майном обласної комунальної власності
1) Про призначення Семененко Л.М. на посаду директора
комунального вищого навчального закладу «Корсунь-Шевченківський
педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради»
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Коваленко
заступник голови постійної комісії
Олександр Анатолійович
обласної ради з питань комунальної
власності, підприємництва та
регуляторної політики
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту
2) Про призначення Чепкої О.В. на посаду директора комунального
вищого навчального закладу «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж
ім. Т.Г.Шевченка»
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Коваленко
заступник голови постійної комісії
Олександр Анатолійович
обласної ради з питань комунальної
власності, підприємництва та
регуляторної політики
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту
3) Про призначення Сивак Т.Б. на посаду завідувача комунального
підприємства «Городищенська центральна районна аптека № 86»
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Коваленко
заступник голови постійної комісії
Олександр Анатолійович
обласної ради з питань комунальної
власності, підприємництва та
регуляторної політики
Парамонов
голова постійної комісії обласної ради з
Віктор Володимирович
питань охорони здоров’я
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4) Про передачу майна комунальної власності
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Коваленко
заступник голови постійної комісії
Олександр Анатолійович
обласної ради з питань комунальної
власності, підприємництва та
регуляторної політики
5) Про списання майна комунальної власності
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Коваленко
заступник голови постійної комісії
Олександр Анатолійович
обласної ради з питань комунальної
власності, підприємництва та
регуляторної політики
6) Про оренду цілісного майнового комплексу колишнього
комунального підприємства «Канівська центральна районна аптека № 91»
Черкаської обласної ради
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Коваленко
заступник голови постійної комісії
Олександр Анатолійович
обласної ради з питань комунальної
власності, підприємництва та
регуляторної політики
Парамонов
голова постійної комісії обласної ради з
Віктор Володимирович
питань охорони здоров’я
7) Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу
колишнього комунального підприємства «Канівська центральна районна
аптека № 91» Черкаської обласної ради (альтернативний проект)
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Коваленко
заступник голови постійної комісії
Олександр Анатолійович
обласної ради з питань комунальної
власності, підприємництва та
регуляторної політики
Парамонов
голова постійної комісії обласної ради з
Віктор Володимирович
питань охорони здоров’я
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8) Про оренду цілісного майнового комплексу комунального
підприємства «Центральна районна аптека № 30»
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Коваленко
заступник голови постійної комісії
Олександр Анатолійович
обласної ради з питань комунальної
власності, підприємництва та
регуляторної політики
Парамонов
голова постійної комісії обласної ради з
Віктор Володимирович
питань охорони здоров’я
9) Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу
комунального підприємства «Центральна районна аптека № 30»
(альтернативний проект)
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Коваленко
заступник голови постійної комісії
Олександр Анатолійович
обласної ради з питань комунальної
власності, підприємництва та
регуляторної політики
Парамонов
голова постійної комісії обласної ради з
Віктор Володимирович
питань охорони здоров’я
10) Про припинення юридичної особи – комунальне підприємство
«Христинівська центральна районна аптека № 84» Черкаської обласної ради
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Коваленко
заступник голови постійної комісії
Олександр Анатолійович
обласної ради з питань комунальної
власності, підприємництва та
регуляторної політики
Парамонов
голова постійної комісії обласної ради з
Віктор Володимирович
питань охорони здоров’я
11) Про зміну найменування комунального закладу «Смілянська
спеціалізована мистецька школа Черкаської обласної ради»
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Коваленко
заступник голови постійної комісії
Олександр Анатолійович
обласної ради з питань комунальної
власності, підприємництва та
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регуляторної політики
Доманський
Володимир Миколайович

-

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

12) Про зміну найменування комунального закладу «Шполянська
загальноосвітня санаторна школа Черкаської обласної ради»
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Коваленко
заступник голови постійної комісії
Олександр Анатолійович
обласної ради з питань комунальної
власності, підприємництва та
регуляторної політики
Доманський
заступник голови постійної комісії
Володимир Миколайович
обласної ради з питань освіти, науки,
культури, молодіжної політики та спорту
13) Про внесення змін до рішення обласної ради від 07.09.2018
№ 24-30/VII
«Про реорганізацію комунального закладу «Черкаський
обласний центр планування сім’ї та репродукції людини Черкаської обласної
ради»
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Коваленко
заступник голови постійної комісії
Олександр Анатолійович
обласної ради з питань комунальної
власності, підприємництва та
регуляторної політики
Парамонов
голова постійної комісії обласної ради з
Віктор Володимирович
питань охорони здоров’я
14) Про внесення змін до кодів видів економічної діяльності суб’єкта
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Коваленко
заступник голови постійної комісії
Олександр Анатолійович
обласної ради з питань комунальної
власності, підприємництва та
регуляторної політики
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15) Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості)
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Коваленко
заступник голови постійної комісії
Олександр Анатолійович
обласної ради з питань комунальної
власності, підприємництва та
регуляторної політики
Лупашко
голова постійної комісії обласної ради з
Олександр Вікторович
питань агропромислового розвитку та
земельних відносин
16) Про внесення змін до рішення обласної ради від 07.09.2018
№ 24-10/VII «Про Порядок проведення конкурсного відбору на посади
керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Черкаської області»
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Коваленко
заступник голови постійної комісії
Олександр Анатолійович
обласної ради з питань комунальної
власності, підприємництва та
регуляторної політики
17) Про Програму приватизації об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2018-2020 роки
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Коваленко
заступник голови постійної комісії
Олександр Анатолійович
обласної ради з питань комунальної
власності, підприємництва та
регуляторної політики
18) Про приватизацію об’єкта комунальної власності
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Коваленко
заступник голови постійної комісії
Олександр Анатолійович
обласної ради з питань комунальної
власності, підприємництва та
регуляторної політики
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19) Про відмову від здійснення переважного права купівлі частки у
спільній частковій власності нежитлового приміщення за адресою: м.
Черкаси, вул. Хрещатик, 225
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Коваленко
заступник голови постійної комісії
Олександр Анатолійович
обласної ради з питань комунальної
власності, підприємництва та
регуляторної політики
20) Про незастосування положень Закону України «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» до
комунального підприємства «Черкаське обласне підприємство з забезпечення
діяльності установ соціального захисту» Черкаської обласної ради
Доповідають:
Тарасенко
перший заступник голови обласної ради
Валентин Петрович
Коваленко
заступник голови постійної комісії
Олександр Анатолійович
обласної ради з питань комунальної
власності, підприємництва та
регуляторної політики
2. Про внесення змін до складу постійних комісій Черкаської обласної
ради
Доповідають:
Паніщев
Богдан Євгенійович
Лошков
Олександр Геннадійович

-

керівник секретаріату обласної ради

голова постійної комісії обласної ради з
питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення
правопорядку та захисту прав людини
3. Про внесення змін до деяких рішень обласної ради
Доповідають:
Паніщев
керівник секретаріату обласної ради
Богдан Євгенійович
Лошков
- голова постійної комісії обласної ради з
Олександр Геннадійович
питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
-
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4. Про внесення змін до Положення про помічника-консультанта
депутата Черкаської обласної ради
Доповідають:
Паніщев
керівник секретаріату обласної ради
Богдан Євгенійович
Лошков
- голова постійної комісії обласної ради з
Олександр Геннадійович
питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
5. Про внесення змін до Положення про порядок та умови надання
одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів обласного
бюджету
Доповідають:
Паніщев
керівник секретаріату обласної ради
Богдан Євгенійович
Лошков
- голова постійної комісії обласної ради з
Олександр Геннадійович
питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
Легойда
голова постійної комісії обласної ради з
Світлана Михайлівна
питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
Захарцев
голова постійної комісії обласної ради з
Павло Петрович
питань соціального захисту населення
6. Про внесення змін до рішення обласної ради від 28.11.2017
№ 17-22/VII «Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків у
діяльності Черкаської обласної ради»
Доповідають:
Тарасенко
перший заступник голови обласної ради
Валентин Петрович
Лошков
Олександр Геннадійович

голова постійної комісії обласної ради з
питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
7. Про присвоєння звання «Почесний громадянин Черкащини»
Доповідають:
Вельбівець
- голова обласної ради, голова Комісії з питань
Олександр Іванович
присвоєння звання «Почесний громадянин
Черкащини»
Лупашко
- голова постійної комісії обласної ради з
Олександр Вікторович
питань агропромислового розвитку та
земельних відносин
-
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8. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради
України Коломицевої О.В.
Доповідають:
Паніщев
- керівник секретаріату обласної ради
Богдан Євгенійович
Лошков
- голова постійної комісії обласної ради з
Олександр Геннадійович
питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
Доманський
- голова постійної комісії обласної ради з
Володимир
питань освіти, науки, культури, молодіжної
Миколайович
політики та спорту
9. Про погодження приватному акціонерному товариству «Черкаський
шовковий комбінат» надання у користування надр
Доповідають:
Омаргалієв
голова постійної комісії обласної ради з
Костянтин Сапартаєвич
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
10.
Про
погодження
дочірньому
підприємству
«КорсуньШевченківський гранкар’єр «Сівач» приватного акціонерного товариства
«Сівач» надання у користування надр
Доповідає:
Омаргалієв
голова постійної комісії обласної ради з
Костянтин Сапартаєвич
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
11. Про надання гірничого відводу приватному підприємству
«Кривецьке» для розробки Кривецького родовища суглинків
Доповідає:
Омаргалієв
голова постійної комісії обласної ради з
Костянтин Сапартаєвич
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
12. Про погодження товариству з обмеженою відповідальністю
«Корсунь-Шевченківський цегельний завод» надання у користування надр
Доповідає:
Омаргалієв
голова постійної комісії обласної ради з
Костянтин Сапартаєвич
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
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13. Про Програму розвитку інформаційного простору Черкаської
області на 2019-2023 роки
Доповідають:
Шабатін
- директор Департаменту культури та
Олександр Олексійович
взаємозв’язків з громадськістю обласної
державної адміністрації
Доманський
- голова постійної комісії обласної ради з
Володимир
питань освіти, науки, культури,
Миколайович
молодіжної політики та спорту
14. Про Програму поповнення бібліотечних фондів у Черкаській
області на 2018-2023 роки
Доповідають:
Шабатін
директор Департаменту культури та
Олександр Олексійович
взаємозв’язків з громадськістю обласної
державної адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
15. Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.08.2004
№ 17-8/IV «Про обласну премію імені Порфирія Демуцького в галузі
аматорської художньої творчості»
Доповідають:
Шабатін
директор Департаменту культури та
Олександр Олексійович
взаємозв’язків з громадськістю обласної
державної адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
16. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.06.1998 № 2-5
«Про встановлення щорічної обласної премії імені Данила Нарбута»
Доповідають:
Шабатін
директор Департаменту культури та
Олександр Олексійович
взаємозв’язків з громадськістю обласної
державної адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту

11
17. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016
№ 3-13/VII «Про Регіональну програму інформатизації Черкаської області на
2016-2017 роки «Електронна Черкащина»
Доповідають:
Шабатін
директор Департаменту культури та
Олександр Олексійович
взаємозв’язків з громадськістю обласної
державної адміністрації
Легойда
голова постійної комісії обласної ради з
Світлана Михайлівна
питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
18. Про внесення змін
№ 28-4/VI «Про обласну
населення на 2014-2018 роки»
Доповідають:
Шабатін
Олександр Олексійович
Доманський
Володимир Миколайович

-

до рішення обласної ради від 30.01.2014
програму поліпшення кінообслуговування
директор Департаменту культури та
взаємозв’язків з громадськістю обласної
державної адміністрації
голова постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту

19. Про внесення змін до Програми економічного і соціального
розвитку Черкаської області на 2018 рік
Доповідають:
Колодка
начальник управління агропромислового
Ігор Леонідович
розвитку обласної державної адміністрації
Легойда
голова постійної комісії обласної ради з
Світлана Михайлівна
питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
Лупашко
голова постійної комісії обласної ради з
Олександр Вікторович
питань агропромислового розвитку та
земельних відносин
20. Про внесення змін у додаток 1 до Програми підвищення рівня
безпеки дорожнього руху на період до 2020 року
Доповідають:
Чубань
директор Департаменту інфраструктури,
Сергій Васильович
розвитку та утримання мережі
автомобільних доріг загального
користування місцевого значення обласної
державної адміністрації
Лошков
- голова постійної комісії обласної ради з
Олександр Геннадійович
питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення
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Легойда
Світлана Михайлівна

правопорядку та захисту прав людини
голова постійної комісії обласної ради з
питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів

-

21. Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.12.2017
№ 19-22/VII «Про обласний бюджет на 2018 рік»
Доповідають:
Кравченко
директор Департаменту фінансів
Наталія Миколаївна
облдержадміністрації
Легойда
голова постійної комісії обласної ради з
Світлана Михайлівна
питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
22. Про хід виконання рішення обласної ради від 28.08.2015 № 42-5/VI
"Про обласну Програму розвитку паліативної допомоги на 2015-2020 роки"
Доповідають:
Найдан
заступник начальника управління охорони
Олег Володимирович
здоров’я обласної державної адміністрації
Парамонов
- голова постійної комісії обласної ради з
Віктор Володимирович
питань охорони здоров’я
23. Про хід виконання рішення обласної ради від 24.03.2017 № 13-2/VIІ
"Про Програму підтримки української мови в Черкаській області на
2017-2020 роки"
Доповідають:
Данилевський
- начальник управління освіти і науки
Валерій Вікторович
обласної державної адміністрації
Доманський
Володимир Миколайович

-

24. Про регулювання мови
послуг, торгівлі та здійснення
Черкаській області
Доповідає:
Доманський
Володимир Миколайович

голова постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту
обслуговування громадян у сфері надання
інформування про товари та послуги в
голова постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту
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25. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України щодо врегулювання ситуації з
організації перевірок суб’єктів господарювання та роботодавців
Доповідає:
Вельбівець
голова обласної ради
Олександр Іванович
26. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо ситуації, яка склалася у зв’язку з підвищенням цін
на газ
Доповідає:
Омаргалієв
керівник фракції партії «Блок Петра
Костянтин Сапартаєвич
Порошенка «Солідарність» в обласній раді
27. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента
України П. Порошенка, Прем’єр-міністра України В. Гройсмана, Голови
Верховної Ради України А.Парубія щодо забезпечення належного
фінансування Суспільного мовлення з Державного бюджету України у 2019
році
Доповідає:
Коваленко
член постійної комісії обласної ради з
Валентина Михайлівна
питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту
28. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., Міністерства інфраструктури
України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та ПАТ
«Укрзалізниця» щодо збереження діючого цеху з ремонту паровозів станції
Цвіткове та створення на його базі депо-музею
Доповідає:
Лошков
- депутат обласної ради
Олександр Геннадійович
29. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України, органів місцевого
самоврядування та органів виконавчої влади Черкаської області
Доповідає:
Коваленко
- депутат обласної ради
Валентина Михайлівна
30. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента
України та Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості підвищення
ціни на газ для населення
Доповідає:
Ковбоша
- секретар фракції ВО «Свобода» в обласній
Оксана Романівна
раді
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31. Про створення тимчасової контрольної комісії з перевірки
фінансово-господарської діяльності органів місцевого самоврядування міста
Сміла щодо махінацій з теплопостачання
Доповідає:
Лошков
- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній
Олександр Геннадійович
раді
32. Про підтримку рішення Тальнівської районної ради Черкаської
області від 15.11.2018 № 28-19/VII «Про звернення до Центральної виборчої
комісії щодо відновлення Тальнівського району як цілісного
адміністративного суб’єкту виборчого процесу»
Доповідає:
Копійченко
- депутат обласної ради
Володимир Петрович
33. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради сьомого
скликання до Верховної Ради України, Служби безпеки України щодо
неприпустимих дій народного депутата України Яценка А.В.
Доповідає:
Пошиваник
- депутат обласної ради
Микола Михайлович
34. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.06.2015
№ 41-1/VI «Про перспективний план формування територій громад
Черкаської області»
Доповідають:
Березань
заступник голови обласної державної
Ярослав Григорович
адміністрації
Лошков
Олександр Геннадійович

голова постійної комісії обласної ради з
питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення
правопорядку та захисту прав людини
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Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 50 депутатів.
Вельбівець О.І. запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам'ять,
хто загинув в ході антитерористичної операції у східних областях України.
(Хвилина мовчання)
Вельбівець О. І. вручив Подяку депутату обласної ради Плічку О.Г.
(Вручення Подяки)
Голосування за секретаріат
«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Северин О.Ф.,
Воронов С.П.,
Ботнар Ю.А., Далібожак В.М., Копійченко В.П., Коваленко В.М.
Северин О.Ф. зачитав звернення до голови обласної ради
Вельбівця О.І. та голови обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О.
щодо виділення коштів та придбання житла, гарантованого державою
Попову О.О, уродженцю с. Кислина Маньківського району.
Воронов С.П. виступив щодо ситуації, яка склалася в місті Сміла.
Звернувся до правоохоронних органів з повідомленням про тиск обласної
влади на місцеве самоврядування та жителів міста Сміли з вимогою взяти
борг, який заборгувала інша приватна структура. Запропонував створити
тимчасову контрольну комісію з числа депутатів обласної ради та долучити
до неї представників громадськості. Звіт та пропозиції тимчасової
контрольної комісії заслухати на наступній сесії обласної ради, матеріали
передати до прокуратури.
Вельбівець О.І. звернувся до керівників фракції обласної ради з
пропозицією подати кандидатури до складу тимчасової контрольної комісії з
вивчення ситуації, що склалася в місті Сміла.
Ботнар Ю.А. виступив із заявою. Запропонував заходи, які дозволять
вивести країну із енергетичної кризи.
Далібожак В.М. звернулася до жителів міста Сміла з подякою за
активну участь в протестних заходах у зв’язку з ситуацією, що склалася через
відсутність опалення.
Вельбівець О.І. звернувся до голови обласної державної адміністрації
Ткаченка Ю.О. із зверненням від голів районних рад щодо надання
інформації та роз’яснень з приводу утримання доріг Черкаської області
загального користування і державного значення в зимовий період.
Поінформував, що надійшли заяви від представників громадськості
щодо надання часу їм для виступу на пленарному засіданні.
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Голосування за надання часу для виступу Кухарчуку Д.
«За» - 28, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 22.
(рішення не прийнято)
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І.
Вельбівець О.І. повідомив, що звернення, напрацьоване підприємцями
області включено в порядок денний пленарного засідання.
Голосування за надання часу для виступу представнику підприємців.
«За» - 42, «Проти» - 1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 7.
(рішення не прийнято)
Голосування за надання часу Жданову О.В.
«За» - 42, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
(рішення не прийнято)
ВИСТУПИЛИ: Баштан О.В., Вельбівець О.І.
Баштан О.В. виступив з пропозицією надавати час для виступу всім
представникам громадськості, які мають бажання виступити на пленарному
засіданні.
Голосування за надання часу для виступу Кухарчуку Д.
«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 5.
(рішення прийнято)
ВИСТУПИЛИ: Кухарчук Д., Вельбівець О.І.
Кухарчук Д. запропонував голові обласної ради Вельбівцю О.І.,
керівникам депутатських фракцій в обласній раді долучитися до створення
комісії, яка вивчить ситуацію, що склалася у місті Сміла.
Вельбівець О.І. повторно звернувся з проханням до керівників фракції
обласної ради подати кандидатури до складу тимчасової контрольної комісії
з вивчення ситуації, що склалася в місті Сміла, до кінця пленарного
засідання.
Голосування за надання часу для виступу Жданову О.В.
«За» - 42, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
(рішення не прийнято)
Голосування за пропозицію голови обласної ради щодо повторного
голосування з надання часу для виступу Жданову О.В.
«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
(рішення прийнято)
ВИСТУПИЛИ: Жданов О.В., Пошиваник М.М., Вельбівець О.І.
Жданов О.В. поінформував, що підготовлено звернення “Про
звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради України та
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Служби безпеки України щодо неприпустимих дій народного депутата
України Яценка А.В.” Запропонував депутатам обласної ради підтримати
його.
Пошиваник М.М. запропонував вважати означене звернення, як
звернення від фракції “Радикальна партія Олега Ляшка” в обласній раді.
Вельбівець О.І. зазначив, що звернення “Про звернення депутатів
Черкаської обласної ради до Верховної Ради України та Служби безпеки
України щодо неприпустимих дій народного депутата України
Яценка А.В.” від фракції політичної партії “Радикальна партія Олега Ляшка”
включено в порядок денний пленарного засідання.
Голосування за порядок денний (за основу)
«За» - 49, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Вельбівець О.І.
Лошков О.Г. повідомив, що відбулося два засідання постійної комісії з
питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та
захисту прав людини в обласній раді, на яких було розглянуто питання «Про
внесення змін до рішення обласної ради від 25.06.2015 № 41-1/VI». Також
зазначив, що видано розпорядження головою обласної ради про скликання
позачергової сесії обласної ради, на яке вноситься питання «Про внесення
змін до рішення обласної ради від 25.06.2015 № 41-1/VI». Тому постійна
комісія з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення
правопорядку та захисту прав людини в обласній раді рекомендує включити
питання в порядок денний чергової 26 сесії обласної ради, але за згодою
голови обласної ради та розглянути його першим.
Вельбівець О.І. зазначив, що не заперечує проти розгляду означеного
питання на пленарному засіданні 26 сесії. Підписав розпорядження про
втрату чинності розпорядження від 14.11.2018 № 361 «Про скликання
позачергової сесії обласної ради сьомого скликання».
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Лошкова О.Г. щодо
включення в порядок денний пленарного засідання питання «Про внесення
змін до рішення обласної ради від 25.06.2015 № 41-1/VI».
«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 0.
(пропозиція прийнята)
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Лошкова О.Г. щодо
розгляду питання «Про внесення змін до рішення обласної ради
від 25.06.2015 № 41-1/VI» першим.
«За» - 26, «Проти» - 2, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 17.
(пропозиція не прийнята)
Вельбівець О.І. вніс пропозицію щодо розгляду питання «Про внесення
змін до рішення обласної ради від 25.06.2015 № 41-1/VI» в рамках
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сьогоднішнього пленарного засідання у разі прийняття рішення про перерву
у пленарному засіданні.
Голосування за пропозицію голови обласної ради Вельбівця О.І. щодо розгляду
питання «Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.06.2015
№ 41-1/VI» в рамках сьогоднішнього пленарного засідання у разі прийняття
рішення про перерву у пленарному засіданні.
«За» - 41, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10.
(пропозиція не прийнята)
Вельбівець О.І. зазначив, що питання № 23 “Про хід виконання
рішення обласної ради від 30.01.2014 № 28-2/VI “Про обласну комплексну
програму “Турбота” на 2014-2020 роки” не було розглянуто на засіданні
профільної комісії, тому запропонував депутатам обласної ради виключити
питання з порядку денного пленарного засідання.
Ботнар Ю.А. вніс пропозицію розглянути питання «Про внесення змін
до рішення обласної ради від 25.06.2015 № 41-1/VI» другим у порядку
денному пленарного засідання.
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Ботнара Ю.А. щодо
розгляду питання «Про внесення змін до рішення обласної ради
від 25.06.2015 № 41-1/VI» другим у порядку денному
пленарного засідання.
«За» - 40, «Проти» - 1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 9.
(пропозиція не прийнята)
Голосування за порядок денний
(в цілому з доповненнями і змінами)
«За» -48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4.
1. Питання управління майном обласної комунальної власності.
СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про призначення Семененко Л.М. на посаду директора
комунального вищого навчального закладу «Корсунь-Шевченківський
педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради».
1)

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Семененко Л.М. на
посаду директора комунального вищого навчального закладу «КорсуньШевченківський педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної
ради»» приймається, додається.
Голосування
«За» -44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
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2) СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про призначення Чепкої О.В. на посаду директора
комунального вищого
навчального закладу «Уманський гуманітарнопедагогічний коледж ім. Т.Г.Шевченка».
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Чепкої О.В. на
посаду директора комунального вищого навчального закладу «Уманський
гуманітарно-педагогічний
коледж ім. Т.Г. Шевченка» приймається,
додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -43, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
3) СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про призначення Сивак Т.Б. на посаду завідувача
комунального підприємства «Городищенська центральна районна аптека
№ 86».
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради “Про призначення Сивак Т.Б. на посаду
завідувача комунального підприємства «Городищенська центральна районна
аптека № 86” приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
4) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про передачу майна комунальної власності.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Ботнар Ю.А., Тарасенко В.П.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про передачу майна комунальної
власності» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -48, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4.
5) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про списання майна комунальної власності.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Ботнар Ю.А., Ніколенко В.М., Лошков О.Г.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради “Про списання майна комунальної
власності” приймається, додається.
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Голосування (за основу і в цілому)
«За» 50, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
6) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про оренду цілісного майнового комплексу колишнього
комунального підприємства «Канівська центральна районна аптека № 91»
Черкаської обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Сахно А.П., Баштан О.В., Вельбівець О.І.,
Ботнар Ю.А., Ніколенко В.М., Далібожак В.М., Северин О.Ф.,
Ніколенко Ж.В., Тарасенко В.П.
Ніколенко Ж.В. звернулася до депутатів обласної ради з проханням
підтримати трудовий колектив Канівської центральної аптеки № 91.
Вельбівець О.І. зазначив, що відповідно до методики нарахування
орендної плати, орендна плата збільшилася. Звернувся до керівника
Канівської районної аптеки № 91 Ніколенко Ж.В. із запитанням, чи готове
товариство збільшити свої витрати за оренду зазначеного майна.
Ніколенко Ж.В. зазначила, що ТОВ Канівська центральна районна
аптека № 91 готова сплачувати орендну плату відповідно до методики
нарахування орендної плати.
Голосування (І голосування)
«За» -33, «Проти» -1, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 15.
(рішення не прийнято)
(Хронологія прийняття рішення за стенограмою)
Голосування (за пропозицію голови обласної ради Вельбівця О.І.
щодо повернення до голосування з питань № 1.6 та № 1.7 порядку денного
пленарного засідання)
«За» - 49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 3.
Голосування (ІІ голосування)
«За» -38, «Проти» -1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 12.
(рішення не прийнято)
Голосування (ІІІ голосування)
«За» -37, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11.
(рішення не прийнято)
Голосування (ІV голосування)
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«За» -30, «Проти» - 1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 13.
(рішення не прийнято)
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
7) СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про повернення з оренди цілісного майнового
комплексу колишнього комунального підприємства «Канівська центральна
районна аптека № 91» Черкаської обласної ради (альтернативний проект).
Голосування (І голосування)
«За» - 38, «Проти» - 0, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 9.
(рішення не прийнято)
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Лупашко О.В., Скіченко А.П.
Вельбівець О.І. запропонував повернутися до голосування з питань
№ 1.6 та № 1.7 порядку денного пленарного засідання.
Голосування (за пропозицію голови обласної ради Вельбівця О.І.
щодо повернення до голосування з питань № 1.6 та № 1.7 порядку денного
пленарного засідання)
«За» - 49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 3.
(Хронологія прийняття рішення за стенограмою)
Голосування (ІІ голосування)
«За» -32, «Проти» - 1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 10.
(рішення не прийнято)
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
ВИСТУПИЛИ: Баштан О.В., Парамонов В.В., Северин О.Ф.
Парамонов В.В. поінформував, що означене питання було розглянуте
на засіданні постійної комісії. Профільна комісія схильна підтримати проект
рішення щодо продовження оренди цілісного майнового комплексу
колишнього комунального підприємства «Канівська центральна районна
аптека № 91» Черкаської обласної ради.
Голосування (ІІ голосування)
«За» -38, «Проти» -1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 12.
(рішення не прийнято)
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Лупашко О.В., Скіченко А.П., Сахно А.П.
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Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 48 депутатів.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Сахно А.П., Ботнар Ю.А.
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 51 депутат.
ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Вельбівець О.І.
Ботнар Ю.А., який наголосив на тому, що у сесійній залі зареєстровані
депутати, які не є присутніми.
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 50 депутатів.
ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Вельбівець О.І.
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 46 депутатів.
Вельбівець О.І. оголосив перерву на 5 хвилин у пленарному засіданні.
(Перерва)
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 31 депутат.
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 37 депутатів.
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 45 депутатів.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І.
Вельбівець О.І. повторно поставив на голосування питання № 1.6 та
№ 1.7 порядку денного пленарного засідання.
Голосування з питання № 1.6 «Про оренду цілісного майнового комплексу
колишнього комунального підприємства «Канівська
центральна районна аптека № 91» Черкаської обласної ради»
(ІV голосування)
«За» -30, «Проти» - 1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 13.
(рішення не прийнято)
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Голосування з питання № 1.7 «Про повернення з оренди цілісного майнового
комплексу колишнього комунального підприємства «Канівська центральна
районна аптека № 91» Черкаської обласної ради» (ІІ голосування)
«За» -32, «Проти» - 1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 10.
(рішення не прийнято)
8) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про оренду цілісного майнового
комунального підприємства «Центральна районна аптека № 30».

комплексу

ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Цюра Г.Г., Вельбівець О.І.
Тарасенко В.П. звернувся до керівника комунального підприємства
«Центральна районна аптека
№ 30» Цюри Г.Г. з проханням надати
інформацію про фінансовий стан установи.
Цюра Г.Г. повідомив, що заборгованість щодо орендної плати відсутня.
Аптека забезпечує ліками і медичними препаратами населення, бере участь у
державних програмах, забезпечує пільгове населення безкоштовними ліками.
Зазначив, що заклад отримав ліцензію на забезпечення психотропними та
наркотичними ліками населення, а також залишено такий вид діяльності, як
виготовлення ліків в умовах аптеки. Поінформував, що існує борг у сумі
95 тисяч перед КП «Фармація». Запевнив, що при збільшенні орендної плати
КП «Центральна районна аптека №30» сплачуватиме орендну плату вчасно.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 30, «Проти» - 2, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 18.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
9) СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. – Про повернення з оренди цілісного майнового
комплексу комунального підприємства «Центральна районна аптека № 30»
(альтернативний проект).
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -41, «Проти» - 1, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 7.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
10) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про припинення юридичної особи – комунальне
підприємство «Христинівська центральна районна аптека № 84» Черкаської
обласної ради.
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ВИСТУПИЛИ: Ніколенко В.М. звернулася до депутатського корпусу з
проханням підтримати проект рішення.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про припинення юридичної особи –
комунальне підприємство «Христинівська центральна районна аптека № 84»
Черкаської обласної ради» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -45, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
11) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про зміну найменування комунального закладу
«Смілянська спеціалізована мистецька школа Черкаської обласної ради».
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -39, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., який запропонував повернутися до
голосування з питання, так як у нього не спрацювала кнопка в системі «Рада»
при голосуванні.
Голосування за повернення до голосування з питання "Про зміну
найменування комунального закладу "Смілянська спеціалізована мистецька
школа Черкаської обласної ради" (пропозиція першого заступника голови
обласної ради Тарасенка В.П.)
«За» -47, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
Голосування
«За» -49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про зміну найменування комунального
закладу «Смілянська спеціалізована мистецька школа Черкаської обласної
ради» приймається, додається.
12) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про зміну найменування комунального закладу
«Шполянська загальноосвітня санаторна школа Черкаської обласної ради».
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про зміну найменування комунального
закладу «Шполянська загальноосвітня санаторна школа Черкаської обласної
ради» приймається, додається.
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Голосування (за основу і в цілому)
«За» -48, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4.
13) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
07.09.2018 № 24-30/VII
«Про реорганізацію комунального закладу
«Черкаський обласний центр планування сім’ї та репродукції людини
Черкаської обласної ради».
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 основу і в цілому)
«За» -49, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
14) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про внесення змін до кодів видів економічної діяльності
суб’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Черкаської області.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до кодів видів
економічної діяльності суб’єкта спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Черкаської області» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -46, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6.
15) 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., Лошков О.Г., Ботнар Ю.А., Тарасенко В.П.,
Лупашко О.В., Гайович В.Ю.
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» -51, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
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16) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
07.09.2018 № 24-10/VII «Про Порядок проведення конкурсного відбору на
посади керівників підприємств, установ, закладів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області».
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Ботнар Ю.А.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 07.09.2018 № 24-10/VII «Про Порядок проведення конкурсного
відбору на посади керівників підприємств, установ, закладів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області»»
приймається, додається.
Голосування
«За» -44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
17) СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про Програму приватизації об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2018-2020
роки.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Лошков О.Г.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про Програму приватизації об’єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області
на 2018-2020 роки» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -43, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 9.
18) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про приватизацію об’єкта комунальної власності.
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Ботнар Ю.А., Воронов С.П., Вельбівець О.І.,
Гайович В.Ю., Лупашко О.В., Омаргалієв К.С.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -36, «Проти» - 6, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 5.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
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19) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про відмову від здійснення переважного права купівлі
частки у спільній частковій власності нежитлового приміщення за адресою:
м. Черкаси, вул. Хрещатик, 225.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Воронов С.П.
Воронов С.П. запропонував викупити частку нежитлового приміщення
за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 225.
Голосування (за основу)
«За» -34 «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 18.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
20) СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про незастосування положень Закону України «Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» до
комунального підприємства «Черкаське обласне підприємство з забезпечення
діяльності установ соціального захисту» Черкаської обласної ради, який
надав роз’яснення щодо необхідності прийняття означеного рішення.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -41, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 11.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І.
Вельбівець О.І. запропонував повернутися до голосування з означеного
питання.
Голосування за повернення до голосування з питання № 1.20 (пропозиція
голови обласної ради Вельбівця О.І.)
«За» -50, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
(пропозиція прийнята)
Голосування
«За» -50, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про незастосування положень Закону
України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом» до комунального підприємства «Черкаське обласне підприємство
з забезпечення діяльності установ соціального захисту» Черкаської обласної
ради» приймається, додається.
ВИСТУПИЛИ: Клімов Є.П., Коверський А.П., Омаргалієв К.С.
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Омаргалієв К.С. звернувся від імені керівників депутатських фракцій
до голови обласної ради Вельбівця О.І. з проханням зробити перерву на
10 хвилин у пленарному засіданні.
Вельбівець О.І. оголосив перерву у пленарному засіданні.
(Перерва)
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 31 депутат.
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 42 депутати.
(Консультація з керівниками депутатських фракцій в обласній раді)
Вельбівець О.І. за результатами проведеної консультації з керівниками
депутатських фракцій в обласній раді оголосив, що друге пленарне засідання
26 сесії обласної ради відбудеться 22 листопада 2018 року о 10 годині.

Голова

О.Вельбівець

