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Головуючий – Тарасенко В.П.
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Порядок денний:
1. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради про внесення змін до
законодавства України щодо розмитнення транспортних засобів, що
ввозяться на територію України з іноземною реєстрацією
Доповідає:
Ковбоша
секретар депутатської фракції політичної
Оксана Романівна
партії ВО «Свобода»
2. Питання управління майном обласної комунальної власності
1) Про призначення Московчук І.М.
на посаду директора
комунального закладу «База спеціального медичного постачання»
Доповідають:
Петров
начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Парамонов
голова постійної комісії обласної ради з
Віктор Володимирович
питань охорони здоров’я
2) Про призначення Сівець Г.І. на посаду головного лікаря Черкаського
обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію «Городище»
Доповідають:
Петров
начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Парамонов
голова постійної комісії обласної ради з
Віктор Володимирович
питань охорони здоров’я
3) Про призначення Кондрацького М.І. на посаду директора комунального
некомерційного підприємства "Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської
обласної ради"
Доповідають:
Петров
начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
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 призначення Парамонова В.В. на посаду директора комунального
некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний
диспансер Черкаської обласної ради"
Доповідають:
Петров
начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Судакевич
заступник голови постійної комісії обласної
Валентин Григорович
ради з питань охорони здоров’я
5) Про призначення Гаркавого К.А. на посаду директора комунального
некомерційного підприємства "Черкаський обласний психоневрологічний
диспансер Черкаської обласної ради"
Доповідають:
Петров
начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Парамонов
голова постійної комісії обласної ради з
Віктор Володимирович
питань охорони здоров’я
6) Про призначення Задорожного С.В. на посаду директора комунального
некомерційного підприємства "Черкаський обласний клінічний госпіталь
ветеранів війни Черкаської обласної ради"
Доповідають:
Петров
начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Парамонов
голова постійної комісії обласної ради з
Віктор Володимирович
питань охорони здоров’я

4
7) Про призначення Михно С.Л. на посаду директора комунального
закладу "Черкаський обласний спеціалізований Будинок дитини" Черкаської
обласної ради
Доповідають:
Петров
начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Парамонов
голова постійної комісії обласної ради з
Віктор Володимирович
питань охорони здоров’я
8) Про призначення Федоренка М.А. на посаду начальника комунальної
установи "Черкаське обласне бюро судово-медичної експертизи"
Доповідають:
Петров
начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Парамонов
голова постійної комісії обласної ради з
Віктор Володимирович
питань охорони здоров’я
9) Про призначення Лепського В.В. на посаду директора комунального
закладу "Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи
Черкаської обласної ради"
Доповідають:
Петров
начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Парамонов
голова постійної комісії обласної ради з
Віктор Володимирович
питань охорони здоров’я
10) Про призначення Косенко Н.П. на посаду директора комунального
закладу "Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської
обласної ради"
Доповідають:
Петров
начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
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Доманський
Володимир Миколайович

-

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

11) Про призначення Вербівського В.Д. на посаду директора комунального
закладу "Шполянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат Черкаської
обласної ради"
Доповідають:
Петров
начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
12) Про прийняття майна з державної власності у комунальну власність
Доповідають:
Петров
начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
Наталія Олегівна

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики

13) Про передачу майна комунальної власності
Доповідають:
Петров
начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
14) Про оренду цілісного майнового комплексу колишнього Канівського
комунального виданичо-поліграфічного підприємства «Родень»
Доповідають:
Петров
начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
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15) Про оренду цілісного
підприємства «Канівська
обласної ради
Доповідають:
Петров
Віталій Олександрович
Кравцова
Наталія Олегівна
Парамонов
Віктор Володимирович

майнового комплексу колишнього комунального
центральна районна аптека № 91» Черкаської
начальник управління майном виконавчого
апарату обласної ради
голова постійної комісії обласної ради з
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
- голова постійної комісії обласної ради з
питань охорони здоров’я
-

16) 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 виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Парамонов
- голова постійної комісії обласної ради з
Віктор Володимирович
питань охорони здоров’я
17) Про оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства
«Центральна районна аптека № 30»
Доповідають:
Петров
начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Парамонов
- голова постійної комісії обласної ради з
Віктор Володимирович
питань охорони здоров’я
18) Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу комунального
підприємства «Центральна районна аптека № 30» (альтернативний проект)
Доповідають:
Петров
начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Парамонов
- голова постійної комісії обласної ради з
Віктор Володимирович
питань охорони здоров’я
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19) Про надання дозволу комунальному підприємству "Управління по
експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної власності" на
передачу в оренду майна
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
20) Про надання дозволу на передачу в оренду майна КорсуньШевченківського державного історико-культурного заповідника
Доповідають:
Петров
начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
21) Про часткове звільнення від сплати надходжень від орендної плати на
2019 рік
Доповідають:
Петров
начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
22) Про надання комунальному підприємству «Центральна районна аптека
№ 3» дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок
Доповідають:
Петров
начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
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23) Про надання комунальному підприємству «Монастирищенська
центральна районна аптека № 17» Черкаської обласної ради дозволу на
отримання кредитного ліміту на поточний рахунок
Доповідають:
Петров
начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
24) Про надання комунальному підприємству «Тальнівська центральна
районна аптека № 73 Черкаської обласної ради» дозволу на отримання
кредитного ліміту на поточний рахунок
Доповідають:
Петров
начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
25) Про надання обласному комунальному підприємству «Готельний
комплекс «Дніпро» Черкаської обласної ради дозволу на отримання
кредитного ліміту на поточний рахунок
Доповідають:
Петров
начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
26) Про припинення юридичної особи-комунальне підприємство «Черкаське
обласне підприємство з забезпечення діяльності установ соціального
захисту» Черкаської обласної ради
Доповідають:
Петров
начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
Наталія Олегівна

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
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27) Про припинення юридичної особи - комунальне підприємство
«Звенигородське видавничо-поліграфічне підприємство» Черкаської обласної
ради
Доповідають:
Петров
начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
28) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості)
Доповідають:
Петров
начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Лупашко
- голова постійної комісії обласної ради з
Олександр Вікторович
питань агропромислового розвитку та
земельних відносин
29) Про план діяльності Черкаської обласної ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2019 рік
Доповідають:
Петров
начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
3. 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
начальник управління екології та природних
Олена Миколаївна
ресурсів обласної державної адміністрації
Омаргалієв
голова постійної комісії обласної ради з
Костянтин Сапартаєвич
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
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4. Про обласну програму «Трансплантація аутологічних гемопоетичних
стовбурових клітин кісткового мозку та периферичної крові» на 2019-2023
роки
Доповідають:
Кошова
- заступник начальника управління охорони
Лариса Миколаївна
здоров’я
обласної державної
адміністрації
Парамонов
- голова постійної комісії обласної ради з
Віктор Володимирович
питань охорони здоров’я
5. Про внесення змін до комплексної програми забезпечення

техногенної та пожежної безпеки на території області, вжиття заходів
щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій
на 2016 – 2020 роки
Доповідають:
Озеран
Сергій Анатолійович

-

Омаргалієв
Костянтин Сапартаєвич

-

перший заступник начальника Управління
державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Черкаській області
голова постійної комісії обласної ради з
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій

6. Про звіт про виконання обласного бюджету за 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
7. Про внесення змін до рішення обласної ради від 18.12.2018 № 2820/VII “Про обласний бюджет Черкаської області на 2019 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
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8. Про план роботи Черкаської обласної ради на 2019 рік
Доповідають:
Паніщев
керівник секретаріату обласної ради
Богдан Євгенійович
Лошков
голова постійної комісії обласної ради з питань
Олександр Геннадійович
регламенту, місцевого самоврядування,
забезпечення правопорядку та захисту прав
людини
9. Про внесення змін до Регламенту Черкаської обласної ради VII
скликання
Доповідає:
Лошков
голова постійної комісії обласної ради з
Олександр Геннадійович
питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
10. Про внесення змін до рішення Черкаської обласної ради від
19.02.2016
№ 3-5/VII «Про Положення про постійні комісії обласної ради»
Доповідає:
Лошков
керівник депутатської фракції політичної
Олександр Геннадійович
партії ВО «Свобода»
11. Про внесення змін до рішення Черкаської обласної ради від
19.02.2016 № 3-4/VII «Про Положення про президію обласної ради»
Доповідає:
Лошков
керівник депутатської фракції політичної
Олександр Геннадійович
партії ВО «Свобода»
12. Про затвердження звіту за результатами роботи комісії з оцінки
корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради
Доповідають:
Тарасенко
перший заступник голови обласної ради,
Валентин Петрович
голова комісії з оцінки корупційних ризиків
у діяльності Черкаської обласної ради
Лошков
голова постійної комісії обласної ради з
Олександр Геннадійович
питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
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13. Про затвердження Антикорупційної програми Черкаської обласної
ради на 2019 рік
Доповідають:
Тарасенко
перший заступник голови обласної ради,
Валентин Петрович
голова комісії з оцінки корупційних ризиків
у діяльності Черкаської обласної ради
Лошков
голова постійної комісії обласної ради з
Олександр Геннадійович
питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
14. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної
Ради України щодо прийняття Кодексу депутатської етики
Доповідають:
Лошков
голова постійної комісії обласної ради з
Олександр Геннадійович
питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
15. 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
16. 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
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17. Про перерозподіл та використання коштів для надання одноразової
грошової допомоги громадянам за рахунок коштів обласного бюджету
Доповідають:
Паніщев
- керівник секретаріату обласної ради
Богдан Євгенійович
Легойда
- голова постійної комісії обласної ради з питань
Світлана Михайлівна
соціально-економічного розвитку, бюджету та
фінансів
18. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016
№ 3-7/VII «Про структуру і чисельність виконавчого апарату 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
19. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Черкаської
обласної ради від 04.03.2004 № 15-16 «Про організацію щорічного обласного
конкурсу на кращу сільську раду»
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
20. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради
України трудового колективу Уманського національного університету
садівництва
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 Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
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21. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради
України Непочатенко О.О.
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
22. Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою
Верховної Ради України Підгорного А.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
23. Про погодження надання Жашківському виробничому управлінню
житлово-комунального господарства спеціального дозволу на користування
надрами
Доповідає:
Омаргалієв
голова постійної комісії обласної ради з
Костянтин Сапартаєвич
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
24. Про погодження надання
Товариству з додатковою
відповідальністю «Золотоніський маслоробний комбінат» спеціального
дозволу на користування надрами
Доповідає:
Омаргалієв
голова постійної комісії обласної ради з
Костянтин Сапартаєвич
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
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25. Про погодження надання
Товариству з обмеженою
відповідальністю «БОН БУАССОН БЕВЕРІДЖ» спеціального дозволу на
користування надрами
Доповідає:
Омаргалієв
голова постійної комісії обласної ради з
Костянтин Сапартаєвич
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
26. 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
27. Про надання гірничого відводу ТОВ «Маньківський завод
будівельних матеріалів» для розробки Маньківського родовища суглинків
Доповідає:
Омаргалієв
голова постійної комісії обласної ради з
Костянтин Сапартаєвич
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
28. Про території та об’єкти природно-заповідного фонду області
Доповідають:
Звягінцева
начальник управління екології та природних
Олена Миколаївна
ресурсів обласної державної адміністрації
Омаргалієв
голова постійної комісії обласної ради з
Костянтин Сапартаєвич
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
29. Про обласну соціальну програму забезпечення рівних прав та
можливостей жінок та чоловіків на період до 2021 року
Доповідають:
Зеленський
- начальник управління у справах сім’ї,
Максим Васильович
молоді та спорту обласної державної
адміністрації
Доманський
- голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту
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30. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.04.2015 № 394/VI «Про програму підтримки розвитку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів у Черкаській області на період до 2020 року»
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
31. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.03.2017 № 135/VII «Про затвердження 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
правопорядку та захисту прав людини
32. 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:
Шабатін
керівник апарату обласної державної
Олександр Олексійович
адміністрації
Легойда
голова постійної комісії обласної ради з
Світлана Михайлівна
питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
33. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.06.2012 № 1610/VI «Про заснування обласної стипендії перспективним спортсменам
області»
Доповідають:
Зеленський
начальник управління у справах сім’ї,
Максим Васильович
молоді та спорту обласної державної
адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
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34. Про затвердження списку воїнів ОУН-УПА, які проживають на
території області
Доповідають:
Чикало
директор Департаменту соціального захисту
Руслан Олександрович
населення обласної державної адміністрації
Захарцев
голова постійної комісії обласної ради з
Павло Петрович
питань соціального захисту населення
35. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Прем’єрміністра України Гройсмана В.Б., Голови Верховної Ради України Парубія
А.В. щодо перевірки обґрунтованості зниження закупівельних цін на молоко
в Черкаській області, приведення їх до економічно обґрунтованого рівня та
розробки ефективного механізму державної підтримки сільгоспвиробників,
які займаються молочним скотарством
Доповідає:
Гончаренко
член постійної комісії обласної ради з
Віктор Григорович
питань агропромислового розвитку та
земельних відносин
36. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Генеральної
прокуратури, Національного антикорупційного бюро України, Державної
служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо перевірки
дотримання чинного законодавства у вирішенні земельних питань
Вотилівською сільською радою Лисянського району Черкаської області та
стану інвентаризації земель державної власності в її адміністративних межах
( земель сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту
села Вотилівка), які передавалися в оренду та приватну власність упродовж
2013-2019 років
Доповідає:
Павличук
депутат обласної ради
Володимир Миколайович
37. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету
Міністрів України, Черкаської обласної державної адміністрації щодо
встановлення строків подання заявок на участь у конкурсному відборі
проектів ДФРР до 01 квітня поточного року для ОТГ, вибои в яких відбулися
у грудні місяці минулого року
Доповідає:
Коваленко
депутат обласної ради
Олександр Анатолійович
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38. Про звернення депутатів Черкаської обласної
правоохоронних
органів
Черкаської
області
щодо
Звенигородського водосховища рослиноїдними видами риб
Доповідає:
Озірний
депутат обласної ради
Олексій Антонович

ради
до
зариблення

39. Про депутатський запит депутата Черкаської обласної ради
Воронова С.П. щодо проблем, пов’язаних із забезпеченням лікувальним
харчуванням хворих на рідкісні (орфанні) захворювання
Доповідає:
Воронов
депутат обласної ради
Сергій Павлович
40. Про депутатський запит депутата Черкаської обласної ради
Воронова С.П. до прокурора Черкаської області Овчаренка С.А. щодо
можливих неправомірних дій з боку Холодноярської державної
сортодослідної станції
Доповідає:
Воронов
депутат обласної ради
Сергій Павлович
41. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо внесення змін до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва,
зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури
(рибництва), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30
січня 2019 року № 110
Доповідає:
Рибченко
депутат обласної ради
Олександр Володимирович
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Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 64 депутати.
Тарасенко В.П. запропонував вшанувати хвилиною мовчання
українських воїнів і мирних громадян України, які загинули у ході
антитерористичної операції та операції об’єднаних сил у східних областях
України.
(Хвилина мовчання)
(Вручення Державних нагород)
Тарасенко В.П. відповідно до Регламенту поінформував про
надходження 08 січня 2019 року до обласної ради заяви депутата обласної
ради Зуєнка В.Л. про його вихід із депутатської фракції ВО «Свобода» в
обласній раді. Також у заяві депутат повідомляє, що залишає за собою статус
позафракційного.
Запропонував обрати секретаріат та перейти до розгляду питань
порядку денного.
Голосування за секретаріат:
«За» - 60, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
ВИСТУПИЛИ:
Тарасенко В.П. повідомив, що надійшли письмові звернення від
представників громадськості щодо надання часу для виступу на пленарному
засіданні.
Голосування за надання часу для виступу представникам громадськості.
«За» - 60, «Проти» -2, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
Голосування за надання часу для виступу Паливоді В.А.
«За» - 60, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
ВИТУПИЛИ: Лугеря С.О., Каштан С.М., Шевченко Г.Ю., Ющенко О.,
Паливода В., Тарасенко В.П., Вельбівець О.І.
Лугеря С.О., Каштан С.М. виступили щодо пільгового розмитнення
авто та звернулися з проханням до депутатів обласної ради підтримати
звернення до Верховної Ради України, Президента України та Кабінету
Міністрів України про внесення змін до законодавства України щодо
розмитнення транспортних засобів, що ввозяться на територію України з
іноземною реєстрацією.
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Шевченко Г.Ю. звернувся до голови обласної державної адміністрації
Вельбівця О.І., першого заступника голови обласної ради Тарасенка В.П. з
проханням налагодити співпрацю з представниками АТО.
Паливода Валентин звернувся до депутатів обласної ради з проханням
надати матеріальну допомогу для придбання дороговартісного препарату,
необхідного для лікування тяжко хворої дружини.
ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С., Коваленко О.А., Озірний О.А.,
Вельбівець О.І., Клімов Є.П., Лошков О.Г., Воронов С.П., Баштан О.В.,
Рибченко О.В., Коваленко В.М.
Омаргалієв К.С. зачитав звернення депутатів Черкаської обласної ради
до Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів
України про внесення змін до законодавства України щодо розмитнення
транспортних засобів, що ввозяться на територію України з іноземною
реєстрацією, підготовлене фракцією політичної партії Блок Петра Порошенка
«Солідарність».
Коваленко О.А. зачитав звернення депутатів Черкаської обласної ради
до Кабінету Міністрів України, Черкаської обласної державної адміністрації
щодо встановлення строків подання заявок на участь у конкурсному відборі
проектів ДФРР до 01 квітня поточного року для ОТГ, вибори в яких
відбулися у грудні місяці минулого року.
Озірний О.А. виступив із зверненням до обласної ради щодо ситуації із
зариблення Звенигородського водосховища рослиноїдними видами риб.
Вельбівець О.І. запропонував означене звернення направити до
правоохоронних органів Черкаської області, а не до обласної ради.
Мушієк М.Г. зачитав резолюцію учасників зібрання на Соборній площі
Черкас 28 лютого 2019 року.
Клімов Є.П. зачитав звернення до голови Черкаської обласної
державної адміністрації Вельбівця О.І. щодо включення пам’ятки природи
місцевого значення Будищанські дуби Шевченка та підготовки відповідного
клопотання до Міністерства екології та природних ресурсів України про
надання Будищанським дубам Шевченка статусу ботанічної пам’ятки
загальнодержавного значення.
Лошков О.Г. виступив із заявою щодо негайного затримання причетних
осіб до масштабної корупції в оборонній сфері.
Воронов С.П. запропонував включити до порядку денного депутатські
запити: «Про депутатський запит депутата Черкаської обласної ради
Воронова С.П. щодо проблем, пов’язаних із забезпеченням лікувальним
харчуванням хворих на рідкісні (орфанні) захворювання» та «Про
депутатський запит депутата Черкаської обласної ради Воронова С.П. до
прокурора Черкаської області щодо зловживань, пов’язаних з виділенням
земельних ділянок».
Рибченко О.В. запропонував включити до порядку денного звернення
депутатів Черкаської області до Кабінету Міністрів України щодо внесення
змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті
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для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської
продукції, аквакультури (рибництва).
Коваленко В.М. виступила з приводу ситуації, яка склалася в
Тальнівському районі між СФГ «Дружба», яке очолює Тульчинський С.Б., та
матір’ю загиблого учасника АТО Віталія Малиша Гапочкіною Г.В.
Звернулася до прокурора Черкаської області Овчаренка С.А. ініціювати
перевірку діяльності СФГ «Дружба» стосовно порушення правил
використання землі та законність отримання дотаційних коштів у сумі 1,5
млн гривень. Звернулася з проханням надати час для виступу Скокову О.Ю.
Голосування за надання часу для виступу Скокову О.Ю
«За» - 51, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 15.
ВИСТУПИЛИ: Скоков О.Ю., Булатецький М.І., Мушієк М.Г.,
Вельбівець О.І., Лошков О.Г., Нестеренко І.І., Тарасенко В.П.
Булатецький М.І. звернувся до колег-депутатів з проханням вступити
та підтримати ГО «Футбольний клуб «Черкащина-Академія».
Нестеренко І.І. виступив щодо звинувачень політичної партії «Наш
край». Передав депутатське звернення до начальника Головного управління
Національної поліції Лютого В.В., до прокурора Черкаської області
Овчаренка С.А., до начальника Служби Безпеки України в Черкаській
області
з вимогою негайно взяти на контроль та розслідувати факти
хуліганства, перешкоджання політичної та підприємницької діяльності,
псування майна представників рекламного бізнесу.
Тарасенко В.П. запропонував затвердити порядок днний пленарного
засідання.
Голосування за порядок денний (за основу)
«За» - 59, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
Голосування за включення до порядку денного питання «Про звернення
депутатів Черкаської обласної ради до Голови Верховної Ради України
Парубія А.В., Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. про встановлення
пільг на розмитнення імпортних автотранспортних засобів для учасників
АТО/ООС (вноситься депутатською фракцією БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ» обласної ради)
«За» - 52, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15.
ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Вельбівець О.І., Мушієк М.Г.,
Тарасенко В.П., Омаргалієв К.С.
Булатецький М.І. звернув увагу, що представники громадськості на
початку пленарного засідання пропонували звернення з питання, що щойно
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проголосоване. Текст звернення відрізняється від звернення, яке подане
політичною партією Блок Петра Порошенка «Солідарність».
Вельбівець О.І. зазначив, що представники громадськості підтримують
текст звернення, яке внесене до порядку денного сесії фракцією ВО
«Свобода». Запропонував питання № 35 «Про звернення депутатів
Черкаської обласної ради про внесення змін до законодавства України щодо
розмитнення транспортних засобів, що ввозяться на територію України з
іноземною реєстрацією» порядку денного розглянути першим.
Тарасенко В.П. звернувся до керівника фракції Блоку Петра
Порошенка «Солідарність» Омаргалієва К.С. із запитанням, чи наполягає він
на включенні в порядок денний звернення, яке він зачитав та запропонував
включити до порядку денного сесії.
Омаргалієв К.С. повідомив, що не наполягає на включенні до порядку
денного сесії напрацьованого ними звернення.
Голосування за пропозицію Вельбівця О.І. щодо зміни черговості розгляду
питань порядку денного (питання №35 «Про звернення депутатів
Черкаської обласної ради про внесення змін до законодавства України щодо
розмитнення транспортних засобів, що ввозяться на територію України з
іноземною реєстрацією» розглянути першим)
«За» - 62, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
(пропозиція прийнята)
Голосування за включення до порядку денного питання «Про звернення
депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету Міністрів України,
Черкаської обласної державної адміністрації щодо встановлення строків
подання заявок на участь у конкурсному відборі проектів ДФРР до 01 квітня
поточного року для ОТГ, вибори в яких відбулися у грудні місяці минулого
року» (вноситься депутатом обласної ради Коваленком О.А.)
«За» - 53, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14.
Голосування за включення до порядку денного питання «Про звернення до
правоохоронних органів щодо ситуації із зарибленням у Звенигородському
водосховищі» (вноситься депутатом обласної ради Озірним О.А.)
«За» - 54, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13.
Голосування за включення до порядку денного питання «Про депутатський
запит депутата Черкаської обласної ради Воронова С.П. щодо проблем,
пов’язаних із забезпеченням лікувальним харчуванням хворих на рідкісні
(орфанні) захворювання»
«За» - 51, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 16.
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Голосування за включення до порядку денного питання «Про депутатський
запит депутата Черкаської обласної ради Воронова С.П. до прокурора
Черкаської області щодо зловживань, пов’язаних з виділенням
земельних ділянок»
«За» - 46, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 20.
Голосування за включення до порядку денного питання «Про звернення
депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету Міністрів України»
(вноситься депутатом обласної ради Рибченком О.В.)
«За» - 52, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15.
ВИСТУПИЛИ: Легойда С.М. запропонувала зміни черговості розгляду
питань порядку денного. Питання № 23, № 25, № 28, № 32, № 33 розглянути
після розгляду питання №1. Питання управління майном обласної
комунальної власності.
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Легойди С.М. щодо зміни
черговості розгляду питань порядку денного (питання №№ 23, 25, 28, 32, 33
розглянути після питань управління майном обласної комунальної власності)
«За» - 45, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 22.
Голосування за порядок денний (в цілому із змінами і доповненнями)
«За» - 59, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
1. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України
про внесення змін до законодавства України щодо розмитнення
транспортних засобів, що ввозяться на територію України з іноземною
реєстрацією.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Верховної Ради України, Президента України та Кабінету
Міністрів України про внесення змін до законодавства України щодо
розмитнення транспортних засобів, що ввозяться на територію України з
іноземною реєстрацією» приймається, додається.
Голосування
«За» - 61, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6.
2. Питання управління майном обласної комунальної власності
1) СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про призначення Московчук І.М. на посаду
директора комунального закладу «База спеціального медичного постачання».
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Московчук І.М. на
посаду директора комунального закладу «База спеціального медичного
постачання» приймається, додається.
Голосування
«За» - 56, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10.
2) СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про призначення Сівець Г.І. на посаду головного
лікаря Черкаського обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію
«Городище».
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Сівець Г.І. на посаду
головного лікаря Черкаського обласного дитячого кардіоревматологічного
санаторію «Городище» приймається, додається.
Голосування
«За» - 55, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12.
ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Лупашко О.В.
3) СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про призначення Кондрацького М.І. на посаду
директора комунального некомерційного підприємства "Черкаська обласна
дитяча лікарня Черкаської обласної ради".
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради Про призначення Кондрацького М.І. на
посаду директора комунального некомерційного підприємства «Черкаська
обласна дитяча лікарня Черкаської обласної ради» приймається, додається.
Голосування
«За» - 59, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
4) СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про призначення Парамонова В.В. на посаду
директора комунального некомерційного підприємства "Черкаський
обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради".
ВИСТУПИЛИ: Парамонов В.В., Булатецький М.І., Лупашко О.В.,
Судакевич В.Г., Омаргалієв К.С., Мушієк М.Г., Вельбівець О.І.
Парамонов В.В. виступив із заявою щодо наявності у нього при
голосуванні з означеного питання конфлікту інтересів. Заявив, що участь у
голосуванні не братиме.

25
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Парамонова В.В. на
посаду директора комунального некомерційного підприємства «Черкаський
обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради» приймається,
додається.
Голосування
«За» - 54, «Проти» - 1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 12.
5) СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про призначення Гаркавого К.А. на посаду директора
комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний
психоневрологічний диспансер Черкаської обласної ради".
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Гаркавого К.А. на
посаду директора комунального некомерційного підприємства «Черкаський
обласний психоневрологічний диспансер Черкаської обласної ради»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 56, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 11.
6) СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про призначення Задорожного С.В. на посаду
директора комунального некомерційного підприємства "Черкаський
обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради".
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Задорожного С.В. на
посаду директора комунального некомерційного підприємства «Черкаський
обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 54, «Проти» - 1, «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 13.
7) СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про призначення Михно С.Л. на посаду директора
комунального закладу "Черкаський обласний спеціалізований Будинок
дитини" Черкаської обласної ради.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Михно С.Л. на
посаду директора комунального закладу «Черкаський обласний
спеціалізований Будинок дитини» Черкаської обласної ради» приймається,
додається.
Голосування
«За» - 57, «Проти» - 0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 11.
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8) СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про призначення Федоренка М.А. на посаду
начальника комунальної установи «Черкаське обласне бюро судово-медичної
експертизи».
ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Федоренка М.А. на
посаду начальника комунальної установи «Черкаське обласне бюро судовомедичної експертизи» приймається, додається.
Голосування
«За» - 55, «Проти» - 1, «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 12.
9) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про призначення Лепського В.В. на посаду директора
комунального закладу "Черкаський обласний центр медико-соціальної
експертизи Черкаської обласної ради".
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Лепського В.В. на
посаду директора комунального закладу «Черкаський обласний центр
медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради» приймається,
додається.
Голосування
«За» - 55, «Проти» - 1, «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 12.
10) СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про призначення Косенко Н.П. на посаду директора
комунального закладу "Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат
Черкаської обласної ради".
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Косенко Н.П. на
посаду директора комунального закладу «Смілянська спеціалізована
мистецька школа-інтернат Черкаської обласної ради» приймається,
додається.
Голосування
«За» - 54, «Проти» - 0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 14.
11) СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про призначення Вербівського В.Д. на посаду
директора комунального закладу "Шполянська загальноосвітня санаторна
школа-інтернат Черкаської обласної ради".
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Вербівського В.Д. на
посаду директора комунального закладу «Шполянська загальноосвітня
санаторна школа-інтернат Черкаської обласної ради» приймається, додається.
Голосування
«За» - 57 «Проти» - 0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 11.
12) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - П ро прийняття майна з державної власності у
комунальну власність.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про прийняття майна з державної
власності у комунальну власність» приймається, додається.
Голосування
«За» - 61, «Проти» - 0, «Утрималося» -1, «Не голосувало» - 6.
13) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про передачу майна комунальної власності.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про передачу майна комунальної
власності» приймається, додається.
Голосування
«За» - 60, «Проти» - 0, «Утрималося» -1, «Не голосувало» - 7.
14) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. Про оренду цілісного майнового комплексу
колишнього
Канівського
комунального
виданичо-поліграфічного
підприємства «Родень» .
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про оренду цілісного майнового
комплексу колишнього Канівського комунального виданичо-поліграфічного
підприємства «Родень» приймається, додається.
Голосування
«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 14.
ВИСТУПИЛИ: Рибченко О.В.
Тарасенко В.П. відповідно до Регламенту обласної ради оголосив
перерву на 20 хвилин.
(Перерва)
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Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 50 депутатів.
15) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. Про оренду цілісного майнового комплексу
колишнього комунального підприємства «Канівська центральна районна
аптека № 91» Черкаської обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Воронов С.П.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про оренду цілісного майнового
комплексу колишнього комунального підприємства «Канівська центральна
районна аптека № 91» Черкаської обласної ради» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 9.
17) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. Про оренду цілісного майнового комплексу
комунального підприємства «Центральна районна аптека № 30».
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про оренду цілісного майнового
комплексу комунального підприємства «Центральна районна аптека № 30»
приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 9.
Тарасенко В.П. звернувся до керівників комунальних закладів
терміново провести незалежну оцінки цілісного майнового комплексу оцінку
майна та укласти договір.
19) 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.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Лошков О.Г.
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.
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Голосування
«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10.
20) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про надання дозволу на передачу в оренду майна
Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Ботнар Ю.А., Лошков О.Г.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання дозволу на передачу в
оренду майна Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного
заповідника» приймається, додається.
Голосування
«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 5.
21) СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про часткове звільнення від сплати надходжень від
орендної плати на 2019 рік.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про часткове звільнення від сплати
надходжень від орендної плати на 2019 рік» приймається, додається.
Голосування
«За» - 49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 5.
22) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про надання комунальному підприємству «Центральна
районна аптека № 3» дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний
рахунок
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання комунальному
підприємству «Центральна районна аптека № 3» дозволу на отримання
кредитного ліміту на поточний рахунок» приймається, додається.
Голосування
«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
23) СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. Про надання комунальному підприємству
«Монастирищенська центральна районна аптека № 17» Черкаської обласної
ради дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок.
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання комунальному
підприємству «Монастирищенська центральна районна аптека № 17»
Черкаської обласної ради дозволу на отримання кредитного ліміту на
поточний рахунок» дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний
рахунок» приймається, додається.
Голосування
«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11.
24) СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про надання комунальному підприємству
«Тальнівська центральна районна аптека № 73 Черкаської обласної ради»
дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання комунальному
підприємству «Тальнівська центральна районна аптека № 73 Черкаської
обласної ради» дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний
рахунок» дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13.
25) СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про надання обласному комунальному підприємству
«Готельний комплекс «Дніпро» Черкаської обласної ради дозволу на
отримання кредитного ліміту на поточний рахунок.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання обласному комунальному
підприємству «Готельний комплекс «Дніпро» Черкаської обласної ради
дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок» приймається,
додається.
Голосування
«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
26) СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про припинення юридичної особи-комунальне
підприємство «Черкаське обласне підприємство з забезпечення діяльності
установ соціального захисту» Черкаської обласної ради.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про припинення юридичної особикомунальне підприємство «Черкаське обласне підприємство з забезпечення
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діяльності установ соціального захисту» Черкаської обласної ради»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 9.
27) СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про припинення юридичної особи - комунальне
підприємство «Звенигородське видавничо-поліграфічне підприємство»
Черкаської обласної ради.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про припинення юридичної особи комунальне
підприємство
«Звенигородське
видавничо-поліграфічне
підприємство» Черкаської обласної ради» приймається, додається.
Голосування
«За» -52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 4.
28) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про надання дозволу на виготовлення технічної
документації з землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості).
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації з землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)» приймається, додається.
Голосування
«За» -53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4.
29) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про план діяльності Черкаської обласної ради з
підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про план діяльності Черкаської
обласної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 9.
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3. 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: Тарасенко В.П., Гайович В.Ю., Лошков О.Г.
Гайович В.Ю. зазначив, що тривалий час обговорювалася потенційна
можливість створення національно-природнього парку «Холодний Яр».
Звернувся до голови обласної державної адміністрації взяти на контроль це
питання та розпочати дискусію з депутатським корпусом.
Звягінцева О.М. поінформувала, що протягом 2018 року відбулося
декілька засідань робочої групи з цього питання. Основна проблема, яка
виникла при створенні національно-природнього парку - це не погоджена
площа, яка була запланована. На даний час територія узгоджена,
підготовлено документи та направлено на розгляд до Міністерства природи
України.
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» - 11.
4. СЛУХАЛИ:
Кошову Л.М. - Про обласну програму «Трансплантація аутологічних
гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку та периферичної крові»
на 2019-2023 роки.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про обласну програму
«Трансплантація аутологічних гемопоетичних стовбурових клітин кісткового
мозку та периферичної крові» на 2019-2023 роки» приймається, додається.
Голосування
«За» - 59, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
5. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про внесення змін до комплексної програми
забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території області, вжиття
заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій
на 2016 – 2020 роки.
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до комплексної
програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території
області, вжиття заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних
ситуацій та подій на 2016 – 2020 роки» приймається, додається.
Голосування
«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12.
6. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про звіт про виконання обласного бюджету за 2018
рік.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звіт про виконання обласного
бюджету за 2018 рік» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14.
7. СЛУХАЛИ:
Кравченко Н.М. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
18.12.2018 № 28-20/VII “Про обласний бюджет Черкаської області на 2019
рік».
ВИСТУПИЛИ:
Тарасенко
В.П., Ботнар
Ю.А., Воронов
Копійченко В.П.
Голосування (із змінами і доповненнями)
«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14.

С.П.,

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Ковбоша О.Р., Рибченко О.В., Лупашко О.В.,
Вельбівець О.І., Булатецький М.І., Омаргалієв К.С., Тарасенко В.П.
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 55 депутатів.
ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С., Булатецький М.І., Ботнар Ю.А.
Тарасенко В.П. оголосив перерву. Запропонував керівникіам фракцій
підійти до президії.
(Перерва)
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Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 52 депутати.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Ботнар Ю.А., Мушієк М.Г., Гайович В.Ю.,
Булатецький М.І., Тарасенко В.П.
Голосування за пропозицію Тарасенка В.П. щодо повернення до розгляду з
голосування питання № 7 «Про внесення змін до рішення обласної ради від
18.12.2018 № 28-20/VII «Про обласний бюджет Черкаської області
на 2019 рік» порядку денного)
«За» - 21, «Проти» - 2, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 32.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 18.12.2018 № 28-20/VII “Про обласний бюджет Черкаської області
на 2019 рік» приймається, додається.
ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Ботнар Ю.А., Пошиваник М.М., Чен В.Є.,
Омаргалієв К.С., Рибченко О.В., Воронов С.П., Вельбівець О.І.,
Гайович В.Ю.
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 52 депутати.
8. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про план роботи Черкаської обласної ради на 2019
рік.
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 55 депутатів.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про план роботи Черкаської обласної
ради на 2019 рік» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
9. СЛУХАЛИ:
Лошкова О.Г. - Про внесення змін до Регламенту Черкаської обласної
ради VII скликання.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Баштан О.В.. Ботнар Ю.А.
Голосування (за основу)
«За» - 41, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 11.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
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10. СЛУХАЛИ:
Лошкова О.Г. - Про внесення змін та доповнень до Положення про
постійні комісії обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П.
Голосування
«За» - 39, «Проти» - 0, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 13.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 17 депутатів.
Тарасенко В.П. після консультації з керівниками депутатських фракцій
в обласній раді оголосив перерву у пленарному засіданні до 05 березня 2019
року.

Перший заступник голови

В. Тарасенко

