ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VII скликання
____Двадцять шоста _ сесія

ПРОТОКОЛ
22.11.2018

м. Черкаси

№ 46

другого пленарного засідання
обласної ради

1. Обрано депутатів до обласної ради

- 84

2. Взяли участь у роботі сесії
обласної ради

- 62

3. Присутніх запрошених осіб
(Списки додаються)

- 46

Головуючий — Тарасенко В.П.
Секретаріат:
Доманський В.М., Павличук В.М., Клімов Є.П.,
Борисенко І.І., Далібожак В.М., Копійченко В.П., Чен В.Є.
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ВИСТУПИЛИ:
Вельбівець О.І. повідомив, що 20 листопада 2018 року Указом
Президента України П. Порошенком його призначено головою Черкаської
обласної державної адміністрації. На підставі цього було подано заяву про
дострокове припинення повноважень голови Черкаської обласної ради.
Зазначив, що головуючим на пленарному засіданні обласної ради
22 листопада буде перший заступник голови обласної ради Тарасенко В.П.
Головуючий – Тарасенко В.П.
Тарасенко В.П. запропонував вшанувати пам’ять хвилиною мовчання
українських воїнів та мирних громадян України, які загинули в ході
антитерористичної операції та операцій Об’єднаних сил у східних областях
України.
(Хвилина мовчання)
Тарасенко В.П. поінформував, що надійшла пропозиція від
депутатської фракції політичної партії ВО “Батьківщина” включити до
складу секретаріату депутата обласної ради Чена В.Є.
Голосування (за секретаріат)
«За» - 58, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Булатецький М.І., Мушієк М.Г.,
Овчаренко М.С., Вельбівець О.І., Лошков О.Г., Ботнар Ю.А., Баштан О.В.,
Парамонов В.В., Коваленко В.М., Омаргалієв К.С., Лупашко О.В.,
Воронов С.П., Рибченко О.В.
Тарасенко В.П. зазначив, що порядок денний пленарного засідання був
затверджений на пленарному засідання 16 листопада 2018 року.
Запропонував продовжити розгляд питань порядку денного.
Овчаренко М.С. запропонував розглянути питання «Про дострокове
припинення повноважень голови обласної ради Вельбівця О.І.» першим на
пленарному засіданні та провести таємне голосування через електронну
систему «Рада».
Вельбівець О.І. закликав депутатів обласної ради дотримуватися
Регламенту обласної ради та законів України. Запропонував першочергово
розглянути питання порядку денного 26 сесії обласної ради, а потім
відповідно до розпорядження про скликання позачергової сесії обласної ради
розглянути питання «Про дострокове припинення повноважень голови
обласної ради Вельбівця О.І.».
Ботнар Ю.А. виступив щодо організації приїзду Президента України
Петра Порошенка.
Лошков О.Г. звернув увагу на те, що пропозиція, яку вносить депутат
обласної ради Овчаренко М.С., суперечить Регламенту обласної ради.
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Баштан О.В. запропонував повернутися до розгляду питань № 6, № 8 та
№ 18 пункту 1 порядку денного 26 сесії обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Баштан О.В., Парамонов В.В., Тарасенко В.П.,
Ботнар Ю.А., Мушієк М.Г., Коваленко В.М., Лупашко О.В., Воронов С.П.,
Рибченко О.В.
Ботнар Ю.А. виступив із запереченням щодо повернення до тих
питань, які не набрали необхідну кількість голосів для прийняття
позитивного рішення на минулому пленарному засіданні. Одночасно
повідомив, що в Черкаській міській раді розглядають можливість створення
реабілітаційного центру для дітей-учасників бойових дій за адресою: місто
Черкаси, вул Менделеєва. Запропонував припинити обговорення та перейти
до розгляду питань порядку денного сесії.
Мушієк М.Г. вніс пропозицію підготувати бюджетний запит стосовно
капітального будівництва автотраси Черкаси-Умань та передбачити
фінансування в обласному бюджеті на 2019 рік. Також запропонував
включити в порядок денний пленарного засідання питання «Про звернення
депутатів Черкаської обласної ради до Генерального прокурора України
Луценка Ю.В. щодо звільнення із займаної посади та органів прокуратури
прокурора Черкаської області Овчаренка С.А.».
Воронов С.П. звернувся до першого заступника голови обласної ради
Тарасенка В.П. з проханням провести аналіз і моделювання ефективності
використання комунального майна і відповідно до договору, якщо
комунальне майно доведено до такого стану, який був продемонстрований,
розірвати договір оренди із теперішнім орендарем і передати це приміщення
ефективному орендарю. Зазначив, що якщо майно буде продано, то
Готельний комплекс «Дніпро» у нас буде банкрутом через місяць.
Рибченко О.В. запропонував повернутися до розгляду питань № 6 та
№ 8 пункту 1 порядку денного 26 сесії обласної ради.
Голосування за повернення до голосування з питань управління майном
обласної комунальної власності №1.6, №1.8, №1.18 (пропозиція депутата
обласної ради Баштана О.В.)
«За» - 33, «Проти» - 2, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 27.
(пропозиція не прийнята)
Голосування за повернення до голосування з питань управління майном
обласної комунальної власності №1.6, №1.8
(пропозиція депутата обласної ради Рибченка О.В.)
«За» - 35, «Проти» - 2, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 28.
(пропозиція не прийнята)
ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Лупашко О.В., Вельбівець О.І., Тарасенко В.П.
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2. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про внесення змін до складу постійних комісій
Черкаської обласної ради.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради “Про внесення змін до складу постійних
комісій Черкаської обласної ради” приймається, додається.
Голосування
«За» - 63, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4.
3. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про внесення змін до деяких рішень обласної ради
ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В.
Голосування
«За» - 59, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до деяких рішень
обласної ради » приймається, додається.
4. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про внесення змін до Положення про помічникаконсультанта депутата Черкаської обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 50, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 15.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до Положення про
помічника-консультанта депутата Черкаської обласної ради» приймається,
додається.
5. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про внесення змін до Положення про порядок та
умови надання одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок
коштів обласного бюджету.
ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до Положення про
порядок та умови надання одноразової грошової допомоги громадянам за
рахунок коштів обласного бюджету» приймається, додається.
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Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 48, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 17.
6. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
28.11.2017 № 17-22/VII «Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків
у діяльності Черкаської обласної ради».
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 28.11.2017 № 17-22/VII «Про утворення комісії з оцінки корупційних
ризиків у діяльності Черкаської обласної ради» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 54, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 12.
7. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про присвоєння звання «Почесний громадянин
Черкащини».
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про присвоєння звання «Почесний
громадянин Черкащини»» приймається, додається.
Голосування
«За» - 55, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12.
8. СЛУХАЛИ:
Паніщева Б.Є. - Про клопотання щодо нагородження Грамотою
Верховної Ради України Коломицевої О.В.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про клопотання щодо нагородження
Грамотою Верховної Ради України Коломицевої О.В» приймається, додається.
Голосування
«За» - 57, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 9.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Омаргалієв К.С.
Тарасенко В.П. повідомив, що питання № 9, 10, 11, 12 порядку денного
пленарного засідання не були розглянуті на засіданні профільної постійної
комісії. Запропонував депутатам обласної ради розгляд питань відкласти,
членам комісії провести засідання під час перерви у пленарному засіданні.
Після розгляду означених питань на засіданні постійної комісії повернутися
до розгляду.
Омаргалієв К.С. зазначив, що питання були розглянуті за засіданні
постійної комісії, але відсутній був кворум.
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13. СЛУХАЛИ:
Шабатіна О.О. - Про Програму розвитку інформаційного простору
Черкаської області на 2019-2023 роки.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Копійченко В.П.., Лошков О.Г.,
Ковбоша О.Р.,
Коваленко В.М.
Копійченко В.П. запропонував доопрацювати та внести на наступну
сесію розгляд означеного питання. Наголосив на необхідності доповнити
програму заходами відповідно до законодавства та сучасних умов, а саме
впровадження новітніх інформаційних технологій, розвиток FM –
радіомовлення, місцевого телебачення та розвиток місцевих інтернет
платформ.
Коваленко В.М. зазначила, що саме література є одним із засобів
інформаційного простору, а бібліотечні центри оновлюються з метою
передавати інформацію. Звернулася до депутатів з проханням підтримати
зазначену програму.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 50, «Проти» -0, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 13.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про Програму розвитку
інформаційного простору Черкаської області на 2019-2023 роки»
приймається, додається.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. зазначив, що депутат обласної ради
Копійченко В.П. має слушні зауваження та пропозиції до програми.
Звернувся до депутата обласної ради з проханням надати озвучені
пропозиції. Керівнику департаменту культури обласної державної
адміністрації Шабатіну О.О. доручив систематизувати та узагальнити
пропозиції депутатів, розшири програму до сучасних стандартів суспільства.
Шабатін О.О. зазначив, що всі зауваження будуть враховані.
14. СЛУХАЛИ:
Шабатіна О.О. - Про Програму поповнення бібліотечних фондів у
Черкаській області на 2018-2023 роки.
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Воронов С.П., Ковбоша О.Р., Гайович В.Ю.
Лошков О.Г. поцікавився у доповідача про можливість включення до
програми питання збереження бібліотечної мережі на Черкащині.
Воронов С.П. звернувся до голови обласної державної адміністрації
Вельбівця О.І. та директора Департаменту культури та взаємозв’язків з
громадськістю обласної державної адміністрації Шабатіна О.О. з проханням
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передбачити кошти на поповнення бібліотечного фонду Черкащини в
обласному бюджеті на 2019 рік.
Ковбоша О.Р. наголосила, що бібліотечні фонди мають поповнюватися
лише україномовними книговиданнями, а твори зарубіжної літератури - в
перекладі.
Гайович В.Ю. вніс пропозицію створити презентаційне видання
іноземною мовою, присвячене історії Черкаського краю, яке розраховане для
гостей та іноземних партнерів області.
Шабатін О.О. надав роз’яснення депутатам обласної ради.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про Програму поповнення
бібліотечних фондів у Черкаській області на 2018-2023 роки» приймається,
додається.
Голосування
«За» - 60, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
15. СЛУХАЛИ:
Шабатіна О.О. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
17.08.2004 № 17-8/IV «Про обласну премію імені Порфирія Демуцького в
галузі аматорської художньої творчості».
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., який зазначив, що по тексту Положення має
звучати повна назва премії, крім того премія повинна присуджуватися
розпорядженням голови обласної ради, рішення про присудження премії
імені Порфирія Демуцького повинне прийматися таємним голосуванням
більшістю голосів членів комісії від її складу.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «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» приймається,
додається.
Голосування
«За» - 61, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6.
16. СЛУХАЛИ:
Шабатіна О.О. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
25.06.1998 № 2-5 «Про встановлення щорічної обласної премії імені Данила
Нарбута».
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. акцентував на тому,
присуджуватися розпорядженням голови обласної ради.

що премія

має
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 25.06.1998 № 2-5 «Про встановлення щорічної обласної премії імені
Данила Нарбута» приймається, додається.
Голосування
«За» - 64, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
17. СЛУХАЛИ:
Шабатіна О.О. - 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».
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. звернув увагу на те, що у Програмі, яка була
прийнята ще у 2016 році, є додаток перший «Ресурсне забезпечення
регіональної програми» і кінцевий рік цієї програми, саме ресурсного
забезпечення, передбачений 2017. Запропонував внести зміни також і до
додатка 1 Програми.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «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» приймається,
додається.
Голосування
«За» - 60, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
18. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
30.01.2014
№
28-4/VI
«Про
обласну
програму
поліпшення
кінообслуговування населення на 2014-2018 роки».
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 30.01.2014 № 28-4/VI «Про обласну програму поліпшення
кінообслуговування населення на 2014-2018 роки» приймається, додається.
Голосування
«За» - 58, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
19. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про внесення змін до Програми економічного і
соціального розвитку Черкаської області на 2018 рік.
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми
економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2018 рік»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 48, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 18.
20. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про внесення змін у додаток 1 до Програми підвищення
рівня безпеки дорожнього руху на період до 2020 року.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін у додаток 1 до
Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2020 року»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 51, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 16.
21. СЛУХАЛИ:
Кравченко Н.М. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
22.12.2017 № 19-22/VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» та додаткові
зміни до проекту рішення.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Лошков О.Г., Вельбвець О.І., Ботнар Ю.А.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 22.12.2017 № 19-22/VII «Про обласний бюджет на 2018 рік»
приймається, додається.
Голосування (із змінами та доповненнями)
«За» - 55, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 11.
22. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про хід виконання рішення обласної ради від
28.08.2015 № 42-5/VI "Про обласну Програму розвитку паліативної допомоги
на 2015-2020 роки".
Голосування
«За» - 56, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про хід виконання рішення обласної
ради від 28.08.2015 № 42-5/VI "Про обласну Програму розвитку паліативної
допомоги на 2015-2020 роки» приймається, додається.
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23. СЛУХАЛИ:
Данилевського В.В. - 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".
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 56, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «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"» приймається, додається.
24. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про регулювання мови обслуговування громадян у
сфері надання послуг, торгівлі та здійснення інформування про товари та
послуги в Черкаській області.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про регулювання мови обслуговування
громадян у сфері надання послуг, торгівлі та здійснення інформування про
товари та послуги в Черкаській області» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 63, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 3.
25. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо врегулювання
ситуації з організації перевірок суб’єктів господарювання та роботодавців.
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., запропонував внести зміну, за погодженням з
ініціатором звернення, а саме в абзаці щодо мораторію на проведення
перевірок на 2018 рік, включити і 2019 рік.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо
врегулювання ситуації з організації перевірок суб’єктів господарювання та
роботодавців» приймається, додається.
Голосування (із змінами, запропонованими
депутатом обласної ради Лошковим О.Г.)
«За» - 62, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 4.
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26. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Кабінету Міністрів України щодо ситуації, яка склалася у зв’язку з
підвищенням цін на газ.
ВИСТУПИЛИ: Баштан О.В., Омаргалієв К.С.
Баштан О.В. наголосив на тому, що це має бути спільне звернення від
всіх депутатських фракцій в обласній раді.
Омаргалієв К.С. запевним, що депутатська фракція БПП не заперечує.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо ситуації, яка склалася у
зв’язку з підвищенням цін на газ» приймається, додається.
Голосування (із уточненнями і змінами)
«За» - 57, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
27. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - 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.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «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» приймається, додається.
Голосування
«За» - 63, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4.
28. СЛУХАЛИ:
Лошкова О.Г. - 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.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «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
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паровозів станції Цвіткове та створення на його базі депо-музею»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 62, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
29. СЛУХАЛИ:
Коваленко В.М. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів місцевого
самоврядування та органів виконавчої влади Черкаської області.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Воронов С.П.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади Черкаської
області» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 64, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
30. СЛУХАЛИ:
Ботнара Ю.А. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Президента України та Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості
підвищення ціни на газ для населення.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 27, «Проти» - 1, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 33.
(рішення не прийнято)
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
31. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про створення тимчасової контрольної комісії з
перевірки
фінансово-господарської
діяльності
органів
місцевого
самоврядування міста Сміла щодо махінацій з теплопостачання. Повідомив,
що від депутатських фракцій в обласній раді надійшли пропозиції до складу
контрольної тимчасової комісії. Зазначив, що згідно з поданими
пропозиціями, до складу тимчасової контрольної комісії входять:
Коверський А.М., Підгорний А.В., Кравцова Н.О., Клімов Є.П., Воронов
С.П., Далібожак В.М., Буданцев Р.П., Рибченко О.В., Коваленко В.М., також
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запропонував долучити представників громадськості з правом дорадчого
голосу. Головою комісії обрано Далібожак В.М.
ВИСТУПИЛИ: Воронов С.П., Ботнар Ю.А., Коверський
Доманський В.М., Сегеда А.В., Яріш А.А., Легойда С.М.

А.М.,

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про створення тимчасової контрольної
комісії з перевірки фінансово-господарської діяльності органів місцевого
самоврядування міста Сміла щодо махінацій з теплопостачання»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 62, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
32. СЛУХАЛИ:
Копійченка В.П. - 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».
ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Ботнар Ю.А.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «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» приймається,
додається.
Голосування
«За» - 51, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15.
33. СЛУХАЛИ:
Баштана О.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради
сьомого скликання до Верховної Ради України, Служби безпеки України
щодо неприпустимих дій народного депутата України Яценка А.В.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Коваленко В.М., Ботнар Ю.А.
Голосування
«За» - 15, «Проти» - 6, «Утрималося» - 8, «Не голосувало» - 38.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
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34. СЛУХАЛИ:
Березаня Я.Г. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
25.06.2015 № 41-1/VI «Про перспективний план формування територій
громад.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Мушієк М.Г., Вельбівець О.І., Воронов С.П.,
Братаніч В.А., Гончаренко В.Г., Лупашко О.В.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 25.06.2015 № 41-1/VI «Про перспективний план формування
територій громад» приймається, додається.
Голосування
«За» - 51, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15.
ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В., Тарасенко В.П.
Тарасенко В.П. оголосив перерву на 10 хвилин.
(Перерва)
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 55 депутатів.
9. СЛУХАЛИ:
Омаргалієва К.С.
- Про погодження приватному акціонерному
товариству «Черкаський шовковий комбінат» надання у користування надр.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Лупашко О.В.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про погодження приватному
акціонерному товариству «Черкаський шовковий комбінат» надання у
користування надр» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 5.
10. СЛУХАЛИ:
Омаргалієва К.С.
- Про погодження дочірньому підприємству
«Корсунь-Шевченківський гранкар’єр «Сівач» приватного акціонерного
товариства «Сівач» надання у користування надр.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про погодження дочірньому
підприємству «Корсунь-Шевченківський гранкар’єр «Сівач» приватного
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акціонерного товариства
приймається, додається.

«Сівач»

надання

у

користування

надр»

Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 13.
11. СЛУХАЛИ:
Омаргалієва К.С. - Про надання гірничого відводу приватному
підприємству «Кривецьке» для розробки Кривецького родовища суглинків.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання гірничого відводу
приватному підприємству «Кривецьке» для розробки Кривецького родовища
суглинків» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 13.
12. СЛУХАЛИ:
Омаргалієва К.С.
- Про погодження товариству з обмеженою
відповідальністю «Корсунь-Шевченківський цегельний завод» надання у
користування надр.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 40, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 18.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийняте
(протокольно)
Тарасенко В.П. оголосив 26 сесію обласної ради закритою.

Перший заступник голови

В. Тарасенко

