ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VII скликання
Тридцята сесія

ПРОТОКОЛ
м. Черкаси

06.09.2019

№ 53

третього пленарного засідання
обласної ради

У роботі третього пленарного засідання 30 сесії взяли участь:
депутати обласної ради - 64
запрошені - 76
(Списки додаються)

Головуючий – Тарасенко В.П.
Секретаріат:
Доманський В.М., Павличук В.М., Овчаренко С.А.,
Клімов
Є.П.,
Борисенко
І.І.,
Далібожак
В.М.,
Пошиваник М.М.
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Порядок денний:
10. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної
Ради України щодо прийняття Закону України про лобіювання
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
11. Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою
Верховної Ради України Мальченка В.П.
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
Лупашко
- голова постійної комісії обласної ради з
Олександр Вікторович
питань агропромислового розвитку та
земельних відносин
12. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради
України Григора 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
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13. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України
Петренко Л.М.
Доповідають:
Паніщев
керівник секретаріату обласної ради
Богдан Євгенійович
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир
питань освіти, науки, культури, молодіжної
Миколайович
політики та спорту
14. 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
15. Про погодження лімітів використання лісових ресурсів при
заготівлі другорядних лісових матеріалів
Доповідають:
Дзюбенко
начальник обласного управління лісового та
Олександр Миколайович
мисливського господарства
Омаргалієв
голова постійної комісії обласної ради з
Костянтин Сапартаєвич
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
16. 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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17. Про внесення змін до рішення обласної ради від 07.10.2016
№ 9-4/VIІ "Про програму розвитку фізичної культури і спорту в області на
2016 – 2020 роки"
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
18. Про внесення змін у додаток до обласної Програми оздоровлення
та відпочинку дітей на 2016-2020 роки
Доповідають:
Зеленський
начальник управління у справах сім’ї,
Максим Васильович
молоді та спорту обласної державної
адміністрації
Доманський
Володимир Миколайович

-

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

19. Про внесення змін у додаток 2 до програми національнопатріотичного виховання дітей та молоді Черкаської області на 2017–2020
роки
Доповідають:
Зеленський
начальник управління у справах сім’ї,
Максим Васильович
молоді та спорту обласної державної
адміністрації
Доманський
Володимир Миколайович

-

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

20. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.06.2012
№ 16-10/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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21. Про внесення змін у додаток до Обласної програми підтримки
закладів вищої освіти Черкаської області на 2015-2019 роки
Доповідають:
Данилевський
- начальник управління освіти і науки
Валерій Вікторович
обласної державної адміністрації
Доманський
Володимир Миколайович

-

22. Про внесення змін
№ 31-46/VІ "Про встановлення
імені Василя Симоненка"
Доповідають:
Товстопят
Людмила Миколаївна
Доманський
Володимир Миколайович

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту
до рішення обласної ради від 15.05.2014
щорічної Всеукраїнської літературної премії
в.о. директора Департаменту культури та
взаємозв'язків з громадськістю обласної
державної адміністрації
голова постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту

23. Про внесення змін до Положення про обласну премію імені Данила
Нарбута
Доповідають:
Товстопят
в.о. директора Департаменту культури та
Людмила Миколаївна
взаємозв'язків з громадськістю обласної
державної адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
24. Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.10.2001 № 22-6
"Про обласну краєзнавчу премію імені Михайла Максимовича"
Доповідають:
Товстопят
в.о. директора Департаменту культури та
Людмила Миколаївна
взаємозв'язків з громадськістю обласної
державної адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
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25. Про призначення персональної стипендії народній артистці України
Крижанівській Т. М.
Доповідають:
Товстопят
в.о. директора Департаменту культури та
Людмила Миколаївна
взаємозв'язків з громадськістю обласної
державної адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
26. Про внесення змін у додаток 1 до Програми підвищення рівня
безпеки дорожнього руху на період до 2020 року
Доповідають:
Синільник
заступник директора Департаменту
Сергій Анатолійович
інфраструктури, 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
27. Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.03.2013
№ 21-12/VI "Про Правила користування водними об'єктами для плавання на
маломірних (малих) суднах у Черкаській області"
Доповідають:
Синільник
заступник директора Департаменту
Сергій Анатолійович
інфраструктури, розвитку та утримання
мережі автомобільних доріг загального
користування місцевого значення обласної
державної адміністрації
Омаргалієв
голова постійної комісії обласної ради з
Костянтин Сапартаєвич
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
28. Про розроблення Стратегії розвитку Черкаської області на період до
2027 року та планів її реалізації
Доповідають:
Карманнік
директор Департаменту регіонального
Роман Володимирович
розвитку обласної державної адміністрації
Легойда
голова постійної комісії обласної ради з
Світлана Михайлівна
питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів

7
29. Звіт за 2018 рік із проведення моніторингу виконання Плану
реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 – 2020 роки
Доповідають:
Карманнік
директор Департаменту регіонального
Роман Володимирович
розвитку обласної державної адміністрації
Легойда
голова постійної комісії обласної ради з
Світлана Михайлівна
питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
30. Про внесення змін у
міжнародного співробітництва
області на 2017 – 2020 роки
Доповідають:
Карманнік
Роман Володимирович
Легойда
Світлана Михайлівна

додаток 2 до цільової Програми розвитку
та міжрегіональної співпраці Черкаської
директор Департаменту регіонального
розвитку обласної державної адміністрації
голова постійної комісії обласної ради з
питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів

31.
Про хід виконання рішення обласної ради від 25.06.2015
№ 41-4/VI (із змінами) "Про обласну програму підтримки закладів вищої
освіти Черкаської області на 2015–2019 роки"
Доповідають:
Данилевський
- начальник управління освіти і науки
Валерій Вікторович
обласної державної адміністрації
Доманський
- голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту
32. Про виконання рішення обласної ради від 09.08.2013 № 24-5/VI
"Про Програму забезпечення права громадян на доступ до правосуддя,
гарантування права на судовий захист та сприяння впровадженню
міжнародних стандартів у цій сфері на 2013-2018 роки"
Доповідають:
Лошков
- голова постійної комісії обласної ради з
Олександр Геннадійович
питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
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33. Інформація про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони
громадського порядку та результати діяльності на території області
Доповідають:
Лютий
начальник Головного управління
Валерій Васильович
Національної поліції в Черкаській області
Овчаренко
прокурор Черкаської області
Сергій Анатолійович
34. Про хід виконання рішення Черкаської обласної ради від 18.12.2018
№ 28-22/VII "Про громадську організацію "Футбольний клуб "ЧеркащинаАкадемія"
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
35. Звіт постійної комісії обласної ради з питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Доповідає:
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
36. Про утворення робочої групи з вивчення питання створення та
функціонування музею діючої історичної залізничної техніки на базі депо
Цвіткове
Доповідає:
Лошков
- депутат обласної ради
Олександр Геннадійович
37. Про внесення змін та доповнень до Регламенту Черкаської обласної
ради VII скликання
Доповідають:
Баштан
керівник фракції Радикальної партії Олега
Олег Васильович
Ляшка
Лошков
- голова постійної комісії обласної ради з
Олександр Геннадійович
питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення
правопорядку та захисту прав людини
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38. Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради
Доповідає:
Паніщев
керівник секретаріату обласної ради
Богдан Євгенійович
39. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Генеральної
прокуратури України, 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
40. 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:
Северин
депутат обласної ради
Олександр Федорович
41. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету
Міністрів України (щодо внесення змін до Податкового кодексу України в
частині запровадження відповідальності платників податків за несплату
(несвоєчасну сплату) податку на доходи фізичних осіб за місцезнаходження
їх відокремлених підрозділів)
Доповідає:
Вельбівець
голова обласної державної адміністрації,
Олександр Іванович
депутат обласної ради
42. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради сьомого
скликання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про
недопущення приватизації Корсунь-Шевченківської і Стеблівської ГЕС та
ініціювання питання про подальшу передачу їх у комунальну власність
Доповідає:
Лошков
- депутат обласної ради
Олександр Геннадійович
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43. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету
Міністрів України (щодо виділення Черкаській області додаткового обсягу
освітньої субвенції для забезпечення у 2019 році своєчасної та в повному
обсязі виплати заробітної плати педагогічним працівникам
Доповідає:
Кравченко
директор Департаменту фінансів
Наталія Миколаївна
облдержадміністрації
44. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України (щодо
законодавчого врегулювання права на прозорість та відкритість у діяльності
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах
енергетики та комунальних послуг, в частині формування цін та тарифів на
енергоносії)
Доповідає:
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
45. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо підтримки мистецької освіти
Ковбоша
депутат обласної ради
Оксана Романівна
46. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України (щодо
скасування чи відтермінування отримання ліцензії на зберігання палива)
Доповідає:
Гончаренко
депутат обласної ради
Віктор Григорович
47. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента
України Зеленського В.О. щодо недопущення скасування Закону України
«Про забезпечення функціонування української мови як державної»
Доповідає:
Гайович
депутат обласної ради
Вадим Юрійович
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Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 62 депутати.
Хвилина мовчання.
ГОЛОВУЮЧИЙ:
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 голові Черкаського обласного
осередку політичної партії «Національний корпус» Кухарчуку Д.В.
«За» - 50, «Проти» -2, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10.
ВИСТУПИЛИ:

Кухарчук Д.В.

Голосування за надання часу для виступу голові ГО «Народна Варта
Черкащини» Романенку П.І.
«За» - 51, «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 12.
ВИСТУПИЛИ: Романенко П.І., який зачитав резолюцію протестної акції
«Зупинемо екологічний геноцид Черкащини».
Голосування за надання часу для виступу голові Черкаської обласної
організації «Спілка сільських жінок України» Онопрієнко К.
«За» - 46, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 18.
ВИСТУПИЛИ: Онопрієнко К.
ГОЛОВУЮИЙ:
Тарасенко В.П. повідомив, що на підставі статті 28 Регламенту
Черкаської обласної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням
Черкаської обласної ради від 10.02.2016 року № 3-3/VII (із змінами),
призупинено роботу у депутатській фракції Партії «Блок Петра Порошенка
«Солідарність», у зв’язку із зміною назви партії, депутатів обласної ради:
Яріша А.А., Павленка І.Ф., Буцька С.А., Омаргалієва К.С.,
Доманського В.М., Парамонова В.В., Погорілого В.Г., Ніжнікова В.М.,
Лашкула В.Г., Овчаренка М.С., Веретільника В.В., Коверського А.В.,
Коломійця В.В., Северина О.Ф.
ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Яріш А.А., Лашкул В.Г.
Лашкул В.Г. зазначив, що на цей час питання «Про хід виконання
рішення Черкаської обласної ради від 18.12.2018 № 28-22/VII "Про
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громадську організацію "Футбольний клуб «Черкащина-Академія» не
актуальне. Запропонував питання 34 порядку денного не розглядати.
10. СЛУХАЛИ:
Паніщева Б.Є. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Верховної Ради України щодо прийняття Закону України про лобіювання.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Яріш А.А.
Голосування
«За» - 56, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Верховної Ради України щодо прийняття Закону України
про лобіювання» приймається, додається.
ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Тарасенко В.П., Ковбоша О.Р.
11. СЛУХАЛИ:
Паніщева Б.Є. - Про клопотання щодо нагородження Почесною
грамотою Верховної Ради України Мальченка В.П.
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г.
Лошков О.Г. зазначив, що до їхнього колеги Ботнара Ю.А. упереджене
ставлення відносно дострокового припинення повноважень, у зв’язку з цим
фракція не буде брати участь у голосуванні на пленарному засіданні.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про клопотання щодо нагородження
Почесною грамотою Верховної Ради України Мальченка В.П.» приймається,
додається.
Голосування
«За» - 56, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 8.
12. СЛУХАЛИ:
Паніщева Б.Є. - Про клопотання щодо нагородження Грамотою
Верховної Ради України Григора О.О.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про клопотання щодо нагородження
Грамотою Верховної Ради України Григора О.О.» приймається, додається.
Голосування
«За» - 55, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 9.

13
13. СЛУХАЛИ:
Паніщева Б.Є. - Про клопотання щодо присудження Премії Верховної
Ради України Петренко Л.М.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про клопотання щодо присудження
Премії Верховної Ради України Петренко Л.М.» приймається, додається.
Голосування
«За» - 56, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
14. СЛУХАЛИ:
Омаргалієва К.С. - Про погодження надання Товариству з обмеженою
відповідальністю "БОН БУАССОН БЕВЕРІДЖ" спеціального дозволу на
користування надрами.
ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про погодження надання Товариству
з обмеженою відповідальністю «БОН БУАССОН БЕВЕРІДЖ» спеціального
дозволу на користування надрами» приймається, додається.
Голосування
«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 12.
15. СЛУХАЛИ:
Горду В.І. - Про погодження лімітів використання лісових ресурсів при
заготівлі другорядних лісових матеріалів.
ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А., Тарасенко В.П., Омаргалієв К.С., Лошков О.Г.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про погодження лімітів використання
лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів» приймається,
додається.
Голосування
«За» - 52, «Проти» - 1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 12.
Тарасенко В.П. повідомив, що надійшла заява від голови профспілки
підприємців Запорожця Л.М. з проханням надати час для виступу на
пленарному засіданні.
Голосування за надання часу для виступу голові профспілки підприємців
Запорожцю Л.М.
«За» - 55, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11.
ВИСТУПИЛИ: Запорожець Л.М.
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Тарасенко В.П. зачитав заяву Судакевича В.Г. про призупинення участі
у роботі депутатської фракції Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»
у зв’язку із зміною назви партії.
16. СЛУХАЛИ:
Зеленського М.В. - Про обласну соціальну програму забезпечення
рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на період до 2021 року.
ВИСТУПИЛИ: Ковбоша О.Р.
Ковбоша О.Р. зазначила, що рівні права чоловіків і жінок закріплені в
Конституції України, в Законах України «Про забезпечення рівних прав
чоловіків і жінок», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в
Україні», тому прийняття означеної програми не є важливим рішенням для
області. Запропонувала надати час для виступу о. Юліану.
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Ковбоші О.Р. щодо
надання часу для виступу о. Юліану
«За» - 48, «Проти» - 2, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 14.
ВИСТУПИЛИ:
о.
Юліан,
Рябошлик
В.М.,
Булатецький
М.І.,
Зеленський М.В., Вельбівець О.І., Лошков О.Г., Кравцова Н.О., Ковбоша О.Р.
Голосування
«За» - 9, «Проти» - 9, «Утрималося» - 14, «Не голосувало» - 34.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
17. СЛУХАЛИ:
Зеленського М.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
07.10.2016 № 9-4/VIІ «Про програму розвитку фізичної культури і спорту в
області на 2016 – 2020 роки».
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Доманський В.М.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 07.10.2016 № 9-4/VIІ «Про програму розвитку фізичної культури і
спорту в області на 2016 – 2020 роки» приймається, додається.
Голосування
«За» - 56, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 9.
18. СЛУХАЛИ:
Зеленського М.В. - Про внесення змін у додаток до обласної Програми
оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки.
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ВИСТУПИЛИ: Воронов С.П.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін у додаток до
обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 56, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
19. СЛУХАЛИ:
Зеленського М.В. - Про внесення змін у додаток 2 до програми
національно-патріотичного виховання дітей та молоді Черкаської області на
2017–2020 роки.
ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А., Тарасенко В.П.
Яріш А.А. запропонував доповнити додаток графу «Виконавці»
словами «сільські ради».
Зеленський М.В. погодився із технічною правкою.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін у додаток 2 до
програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Черкаської
області на 2017–2020 роки», з озвученими змінами, приймається, додається.
Голосування
«За» - 54, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12.
20. СЛУХАЛИ:
Зеленського М.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
26.06.2012 № 16-10/VI «Про заснування обласної стипендії перспективним
спортсменам області».
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Судакевич В.Г., Озірний О.А.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 26.06.2012 № 16-10/VI «Про заснування обласної стипендії
перспективним спортсменам області» приймається, додається.
Голосування
«За» - 55, «Проти» - 1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 9.
21. СЛУХАЛИ:
Данилевського В.В. - Про внесення змін у додаток до Обласної
програми підтримки закладів вищої освіти Черкаської області на 2015-2019
роки.
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін у додаток до
Обласної програми підтримки закладів вищої освіти Черкаської області на
2015-2019 роки» приймається, додається.
Голосування
«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 12.
22. СЛУХАЛИ:
Товстопят Л.М. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
15.05.2014 № 31-46/VІ «Про встановлення щорічної Всеукраїнської
літературної премії імені Василя Симоненка».
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 15.05.2014 № 31-46/VІ «Про встановлення щорічної Всеукраїнської
літературної премії імені Василя Симоненка» приймається, додається.
Голосування
«За» - 55, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10.
23. СЛУХАЛИ:
Товстопят Л.М. - Про внесення змін до Положення про обласну премію
імені Данила Нарбута.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до Положення про
обласну премію імені Данила Нарбута» приймається, додається.
Голосування
«За» - 55, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10.
24. СЛУХАЛИ:
Товстопят Л.М. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
30.10.2001 № 22-6 «Про обласну краєзнавчу премію імені Михайла
Максимовича».
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Скіченко А.В.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 30.10.2001 № 22-6 «Про обласну краєзнавчу премію імені Михайла
Максимовича» приймається, додається.
Голосування
«За» - 50, «Проти» - 1, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 10.
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25. СЛУХАЛИ:
Товстопят Л.М. - Про призначення персональної стипендії народній
артистці України Крижанівській Т. М.
ВИСТУПИЛИ: Северин О.Ф.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення персональної
стипендії народній артистці України Крижанівській Т. М.» приймається,
додається.
Голосування
«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 13.
26. СЛУХАЛИ:
Чубаня С.В. - Про внесення змін у додаток 1 до Програми підвищення
рівня безпеки дорожнього руху на період до 2020 року.
ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Яріш А.А., Северин О.Ф., Булатецький М.І.,
Веретільник В.В., Скіченко А.В., Лихошерст С.В., Рябошлик М.В.,
Вельбівець О.І., Морозюк М.О., Копійченко В.П.,
Баштан О.В.,
Тарасенко В.П.
Голосування
«За» - 41, «Проти» - 2, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 21.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
Тарасенко В.П. відповідно до Регламенту обласної ради оголосив
перерву на 20 хвилин.
(Перерва)
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 56 депутатів.
Тарасенко В.П. повідомив, що надійшла пропозиція від депутата
обласної ради Мушієка М.Г. надати час для виступу міському голові
Бондаренку А.В.
ВИСТУПИЛИ: Бондаренко А.В.
27. СЛУХАЛИ:
Чубаня С.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
22.03.2013 № 21-12/VI «Про Правила користування водними об'єктами для
плавання на маломірних (малих) суднах у Черкаській області».
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ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В., Тарасенко В.П.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 22.03.2013 21-12/VI «Про Правила користування водними об'єктами
для плавання на маломірних (малих) суднах у Черкаській області»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
28. СЛУХАЛИ:
Карманніка Р.В. - Про розроблення Стратегії розвитку Черкаської
області на період до 2027 року та планів її реалізації.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про розроблення Стратегії розвитку
Черкаської області на період до 2027 року та планів її реалізації»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
29. СЛУХАЛИ:
Карманніка Р.В. - Звіт за 2018 рік із проведення моніторингу виконання
Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період
2018 – 2020 роки.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Вельбівець О.І., Гайович В.Ю.
Гайович В.Ю. вніс пропозицію запросити на наступну сесію директора
Агенції регіонального розвитку.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Звіт за 2018 рік із проведення
моніторингу виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської
області на період 2018 – 2020 роки» приймається, додається.
Голосування
«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 8.
30. СЛУХАЛИ:
Карманніка Р.В. - Про внесення змін у додаток 2 до цільової Програми
розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці
Черкаської області на 2017 – 2020 роки.
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., який запропонував пункт 2.1 викласти в
редакції «з країнами, з якими Черкаська область має укладені протоколи,
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угоди, протоколи про співробітництво: Литовська Республіка,…» та
пункт 2.2 «… та з іншими країнами».
Голосування (за основу)
«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 7.
Голосування (за пропозицію депутата обласної ради Лошкова О.Г.)
«За» - 56, «Проти» - 1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 2.
(пропозиція прийнята)
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Гайович В.Ю. Карманнік Р.В.
Голосування (в цілому, із змінами і доповненнями)
«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 8.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін у додаток 2 до
цільової
Програми
розвитку
міжнародного
співробітництва
та
міжрегіональної співпраці Черкаської області на 2017 – 2020 роки»
приймається, додається.
31. СЛУХАЛИ:
Данилевського В.В. - Про хід виконання рішення обласної ради від
25.06.2015 № 41-4/VI (із змінами) «Про обласну програму підтримки закладів
вищої освіти Черкаської області на 2015–2019 роки».
ВИСТУПИЛИ: Скіченко А.В., Судакевич В.Г., Гайович В.Ю.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про хід виконання рішення обласної
ради від 25.06.2015 № 41-4/VI (із змінами) «Про обласну програму підтримки
закладів вищої освіти Черкаської області на 2015–2019 роки» приймається,
додається.
Голосування
«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
32. СЛУХАЛИ:
Лошкова О.Г. - Про виконання рішення обласної ради від 09.08.2013
№ 24-5/VI «Про Програму забезпечення права громадян на доступ до
правосуддя, гарантування права на судовий захист та сприяння
впровадженню міжнародних стандартів у цій сфері на 2013-2018 роки».
Запропонував інформацію взяти до відома, зняти з контролю рішення у
зв’язку із закінченням терміну дії та рекомендувати Апеляційному суду
Черкаської області вивчити можливість внесення на розгляд обласної ради
нової програми забезпечення права громадян на доступ до правосуддя,
гарантування права на судовий захист та сприяння впровадженню
міжнародних стандартів у цій сфері.
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про виконання рішення обласної ради
від 09.08.2013 № 24-5/VI «Про Програму забезпечення права громадян на
доступ до правосуддя, гарантування права на судовий захист та сприяння
впровадженню міжнародних стандартів у цій сфері на 2013-2018 роки»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 50, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
33. СЛУХАЛИ:
Інформацію Лютого В.В. та Носенка В.О. про стан законності,
боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати
діяльності на території області.
ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Шевченко І.Л., Вельбівець О.І, Лошков О.Г.,
Ковбоша О.Р., Воронов С.П., Гайович В.Ю., Давиденко О.Г.,
Булатецький М.І., Рябошлик В.М.
34. СЛУХАЛИ:
Зеленського М.В. - Про хід виконання рішення Черкаської обласної
ради від 18.12.2018 № 28-22/VII «Про громадську організацію "Футбольний
клуб "Черкащина-Академія».
ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Тарасенко В.П.
Голосування
«За» - 35, «Проти» - 1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 25.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято
(протокольно)
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 42 депутати.
(Консультація з керівниками депутатських фракцій)
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 47 депутатів.
35. СЛУХАЛИ:
Кравцову Н.О. - Звіт постійної комісії обласної ради з питань
комунальної власності, підприємництва та регуляторної політики.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Звіт постійної комісії обласної ради з
питань комунальної власності, підприємництва та регуляторної політики»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6.
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36. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про утворення робочої групи з вивчення питання
створення та функціонування музею діючої історичної залізничної техніки на
базі депо Цвіткове.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про утворення робочої групи з
вивчення питання створення та функціонування музею діючої історичної
залізничної техніки на базі депо Цвіткове» приймається, додається.
Голосування
«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4.
37. СЛУХАЛИ:
Баштана О.В. - Про внесення змін та доповнень до Регламенту
Черкаської обласної ради VII скликання.
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., який поінформував, що профільна комісія не
підтримала запропоновані зміни до Регламенту.
Голосування
«За» - 36, «Проти» - 2, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 12.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято
(протокольно)
38. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про зняття з контролю деяких рішень
обласної ради» приймається, додається.
Голосування
«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 5.
ВИСТУПИЛИ:
Коваленко О.А., який зазначив, що питання «Про звернення депутатів
Черкаської обласної ради до Генеральної прокуратури України,
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» не актуальне.
Запропонував питання зняти з розгляду.
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40. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - 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.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «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» приймається, додається.
Голосування
«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
41. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Кабінету Міністрів України (щодо внесення змін до Податкового кодексу
України в частині запровадження відповідальності платників податків за
несплату (несвоєчасну сплату) податку на доходи фізичних осіб за
місцезнаходженням їх відокремлених підрозділів).
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Кабінету Міністрів України (щодо внесення змін до
Податкового кодексу України в частині запровадження відповідальності
платників податків за несплату (несвоєчасну сплату) податку на доходи
фізичних осіб за місцезнаходженням їх відокремлених підрозділів)»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
42. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради
сьомого скликання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
про недопущення приватизації Корсунь-Шевченківської і Стеблівської ГЕС
та ініціювання питання про подальшу передачу їх у комунальну власність.
Голосування
«За» - 41, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято
(протокольно)
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43. СЛУХАЛИ:
Кравченко Н.М. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Кабінету Міністрів України (щодо виділення Черкаській області додаткового
обсягу освітньої субвенції для забезпечення у 2019 році своєчасної та в
повному обсязі виплати заробітної плати педагогічним працівникам).
ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Кабінету Міністрів України (щодо виділення Черкаській
області додаткового обсягу освітньої субвенції для забезпечення у 2019 році
своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати педагогічним
працівникам)» приймається, додається.
Голосування
«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1.
44. СЛУХАЛИ:
Кравцову Н.О. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
(щодо законодавчого врегулювання права на прозорість та відкритість у
діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, в частині формування цін та
тарифів на енергоносії).
ВИСТУПИЛИ: Северин О.Ф., Лупашко О.В., Тарасенко В.П.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України (щодо законодавчого врегулювання права на прозорість та
відкритість у діяльності Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в частині
формування цін та тарифів на енергоносії)» приймається, додається.
Голосування
«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
ВИСТУПИЛИ: Северин О.Ф., Тарасенко В.П., Воронов С.П., Ковбоша О.Р.
45. СЛУХАЛИ:
Воронова С.П. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Кабінету Міністрів України щодо підтримки мистецької освіти.
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо підтримки мистецької
освіти» приймається, додається.
Голосування
«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
ВИСТУПИЛИ:
Тарасенко В.П. зазначив, що за інформацією депутата обласної ради
Гончаренка В.Г., питання «Про звернення депутатів Черкаської обласної
ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України (щодо скасування чи відтермінування отримання ліцензії на
зберігання палива)» врегульоване Законом України. Запропонував питання
зняти з розгляду.
47. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Президента України Зеленського В.О. щодо недопущення скасування Закону
України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Президента України Зеленського В.О. щодо недопущення
скасування Закону України «Про забезпечення функціонування української
мови як державної» приймається, додається.
Голосування
«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
ВИСТУПИЛИ: Ковбоша О.Р., яка запропонувала повернутися до
голосування з питання № 42 «Про звернення депутатів Черкаської обласної
ради сьомого скликання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України про недопущення приватизації Корсунь-Шевченківської і
Стеблівської ГЕС та ініціювання питання про подальшу передачу їх у
комунальну власність» порядку денного сесії.
Голосування за повернення до голосування з питання № 42. Про звернення
депутатів Черкаської обласної ради сьомого скликання до Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України про недопущення приватизації
Корсунь-Шевченківської і Стеблівської ГЕС та ініціювання питання про
подальшу передачу їх у комунальну власність (пропозиція депутата обласної
ради Ковбоші О.Р.)
«За» - 41, «Проти» - 2, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 9.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Гайович В.Ю., Булатецький М.І.
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Гайович В.Ю. запропонував повернутися до голосування з питань
управління майном обласної комунальної власності.
Голосування за повернення до голосування з питань управління майном
обласної комунальної власності (пропозиція депутата обласної ради
Гайовича В.Ю.)
«За» - 16, «Проти» - 1, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 35.
(пропозиція не прийнята)
Тарасенко В.П. оголосив 30 сесію обласної ради сьомого скликання
закритою.

Перший заступник голови

В. ТАРАСЕНКО

