
 

 

 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VII скликання 

 

Тридцять друга сесія 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

11.10.2019                                       м. Черкаси                                    №  55 

 

першого пленарного засідання 

обласної ради 

 

 

 

 

У роботі першого пленарного засідання 32 сесії взяли участь:    

       

депутати обласної ради   -    62 

 

запрошені -  78   

(Списки  додаються) 

 

 

                                  

 

Головуючий – Тарасенко В.П. 

Секретаріат:  Павличук В.М., Авраменко М.Ю., Клімов Є.П.,         

Ковбоша О.Р., Копійченко В.П. 
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Порядок денний: 

  

1. Про звернення до Президента України, Верховної Ради України та 

Кабінету Міністрів України щодо недопущення капітуляції України за 

"формулою Штайнмаєра"  

 Доповідає: 

Ковбоша 

Оксана Романівна 

- секретар депутатської фракції 

політичної партії "Всеукраїнське 

об'єднання "Свобода"  

 

 2. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 1) Про призначення НОРЕНКО А.І. на посаду директора комунальної 

установи Черкаської обласної ради "Черкаський обласний центр фізичного 

здоров’я населення "Спорт для всіх" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 2) Про призначення САХНО Т.М. на посаду директора Золотоніської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Черкаської обласної ради  

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

  

3) Про призначення НЕКОРИСТЕНКО Л.В. на посаду директора 

комунального закладу "Черкаська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 
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Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 4) Про призначення КОСЕНКОВОЇ І.В. на посаду директора 

комунального некомерційного підприємства "Черкаська обласна 

психіатрична лікарня Черкаської обласної ради" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

    - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

  

5) Про призначення ГРИЦИКА Л.В. на посаду директора 

Звенигородського будинку-інтернату для інвалідів та престарілих 

 Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціального захисту населення 

  

6) Про призначення ЦИГАНКОВА В.А. на посаду начальника 

комунальної водолазно-рятувальної служби Черкаської обласної ради 

 Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 
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7) Про реорганізацію комунальної установи "Обласний центр  екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

    - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

 8) Про реорганізацію комунального закладу "Обласний дитячий 

протитуберкульозний санаторій "Руська Поляна" Черкаської обласної ради  

 Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

    - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

9) Про реорганізацію Черкаського обласного дитячого 

кардіоревматологічного санаторію "Городище" 

  Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

    - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

10) Про реорганізацію Черкаського обласного дитячого 

багатопрофільного санаторію "Сосновий бір"  

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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Парамонов 

Віктор Володимирович 

    - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

11) Про реорганізацію комунального закладу "Обласний дитячий 

санаторій "Пролісок" Черкаської обласної ради"  

 Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

    - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

12) Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства 

"Черкаський обласний навчально-тренінговий центр підвищення кваліфікації 

лікарів Черкаської обласної ради" 

 Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

    - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

13) Про ліквідацію УМАНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ВИДАВНИЧО-

ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

14) Про утворення статутного капіталу комунального некомерційного 

підприємства "Черкаський обласний центр громадського здоров’я Черкаської 

обласної ради" 

 Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 
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Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

    - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

           

  15) Про Програму ефективного використання орендованих цілісних 

майнових комплексів підприємств спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ та міст Черкаської області на 2019-2020 роки 

 Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

16) Про передачу майна комунальної власності 

 Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

17) Про списання майна комунальної власності 

 Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

18) Про визнання майна комунальною власністю 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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19) Про надання дозволу комунальному підприємству "Управління по 

експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної власності" на 

передачу в оренду майна  

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

20) Про надання дозволу Черкаському обласному центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій на передачу в оренду майна 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

21) Про надання дозволу комунальному підприємству "Регіональний 

навчально-практичний центр розвитку багатофункціональних кооперативів 

Черкаської обласної ради" на передачу в оренду майна 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

22) Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу 

колишнього Жашківського комунального поліграфічного підприємства 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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23) Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану закладу охорони здоров’я, що належить до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області та  діє 

в організаційно-правовій формі комунального некомерційного підприємства 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

    - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

24) Про внесення змін до кодів видів економічної діяльності суб’єкта 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

-    начальник управління майном виконавчого                

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

25) Про внесення змін до рішень обласної ради 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

26) Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) 

 Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/22/22-15-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/22/22-15-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/22/22-15-7.doc


9 

 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

27) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

 Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

28)  Про припинення права постійного користування земельними 

ділянками та надання їх у користування 

 Доповідають: 

Петров                               

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

  

29) Про внесення змін до рішення обласної ради від 16.11.2018             

№ 26-13/VІІ "Про Програму приватизації об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2018-2020 

роки" 

 Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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30) Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.06.2016             

№ 5-50/VII "Про затвердження граничних сум витрат, що здійснюються за 

рахунок обласного бюджету"   

 Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

  

31) Про внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору 

кандидатів на посади керівників підприємств, установ, закладів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

 Доповідають: 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

3. Про внесення змін до обласної програми охорони навколишнього 

природного середовища на 2016-2020 роки 

 Доповідають: 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів обласної державної адміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

4.  Про внесення змін у додаток 1 до програми розвитку рибного 

господарства водойм Черкаської області на 2014 – 2020 роки 

Доповідають: 

Колодка 

Ігор Леонідович 

- начальник управління агропромислового 

розвитку обласної державної адміністрації 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова  постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 
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Лупашко 

Олександр Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

5. Про внесення змін до рішення обласної ради від 18.12.2018                   

№ 28-20/VII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2019 рік" 

Доповідають: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

обласної державної адміністрації 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

6. Про внесення змін у додаток до рішення обласної ради від 25.06.2015 

№ 41-1/VI „Про перспективний план формування територій громад Черкаської 

області“ 

Доповідають: 

Карманнік 

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

 Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

  

7. Про внесення змін до Антикорупційної програми Черкаської 

обласної ради на 2019 рік 

Доповідають: 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

-   керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

               

  8. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо прийняття Кодексу депутатської етики  

Доповідають: 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

-   керівник секретаріату обласної ради 
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Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

9. Про внесення змін до Положення про помічника-консультанта 

депутата Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

           10. Про внесення змін до Положення про порядок та умови надання 

одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів обласного 

бюджету 

Доповідають: 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 11. Про перерозподіл та використання коштів для надання одноразової 

грошової допомоги громадянам за рахунок коштів обласного бюджету 

Доповідають: 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

   - голова постійної комісії обласної ради з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету та 

фінансів 

 

 

12. Про перейменування Русько-Полянської сільської ради Черкаського 

району 

Доповідають: 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 
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Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, місцевого самоврядування, 

забезпечення правопорядку та захисту прав 

людини 

          

  13. Про перейменування Княже-Криницької сільської ради 

Монастирищенського району 

Доповідають: 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, місцевого самоврядування, 

забезпечення правопорядку та захисту прав 

людини 

 

14. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 

України Іваненка Валентина Миколайовича  

Доповідають: 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого самоврядування, 

забезпечення правопорядку та захисту прав 

людини 

 

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

Доповідають: 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів обласної державної адміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

16. Про погодження надання комунальному підприємству 

"Агроекосервіс" Леськівської сільської ради спеціального дозволу на 

користування надрами  

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з питань 

екології, використання природних ресурсів та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 



14 

 

        

   17. Про погодження надання комунальному підприємству 

"Уманьводоканал" Уманської міської ради спеціального дозволу на 

користування надрами 

 Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з питань 

екології, використання природних ресурсів та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

  

18. Про погодження надання товариству з обмеженою відповідальністю 

"КЛУБ СИРУ" спеціального дозволу на користування надрами 

 Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

  

19. Про надання гірничого відводу ТОВ "Відродження" для розробки 

Південно-Західної ділянки Жашківського 1 родовища суглинків 

 Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 
 

 20.  Про припинення державному підприємству "Канівське лісове 

господарство" права користування мисливськими угіддями 

 Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 
  

21. Про надання ТОВ "Мисливське господарство "Клуб "Рось" у 

користування мисливських угідь 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з питань 

екології, використання природних ресурсів та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
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22. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж міста Сміла 

Доповідають: 

Клименко 

Михайло Володимирович 

- начальник управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних 

відносин міста виконавчого комітету 

Смілянської міської ради 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

23. 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 

Олександр Олексійович 

- керівник апарату обласної державної 

адміністрації 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

24. Про внесення змін до Програми розвитку автомобільних доріг 

загального користування Черкаської області на 2019-2022 роки 

Доповідають: 

Чубань 

Сергій Васильович 

- директор Департаменту інфраструктури, 

розвитку та утримання мережі 

автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення обласної 

державної адміністрації 

Далібожак 

Валентина Миколаївна 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань розвитку інфраструктури та 

житлово-комунального господарства  

 

25. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016              

№ 3-17/VIІ «Про обласну програму „Шкільний автобус“ на 2016-2020 роки» 

Доповідають: 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

-  директор Департаменту  освіти і науки    

обласної державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

      - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  
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 26. Про внесення змін до обласної програми підвищення якості 

шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року 

Доповідають: 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

      - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

 

27. Про внесення змін до обласної програми впровадження у    

навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів 

інформаційно-комунікаційних технологій „Сто відсотків“ на період до      

2021 року 

Доповідають: 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

      - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

 

   28. Про внесення змін до обласної цільової програми „Інноваційні 

школи Черкащини“ на період до 2020 року 

Доповідають: 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

      - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

 

29. Про внесення змін до Обласної програми підтримки закладів вищої 

освіти Черкаської області на 2015-2019 роки 

Доповідають: 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

      - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  
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30. Про внесення змін до обласної програми розвитку дошкільної 

освіти на період до 2022 року 

Доповідають: 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

      - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

 

31. Про внесення змін до Програми підтримки української мови в 

Черкаській області на 2017-2020 роки 

Доповідають: 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

      - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

   

32. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.04.2015 № 39-3/VІ 

„Про обласну програму розвитку громадянського суспільства на період до 2019 

року“     

      Доповідають: 

Товстопят 

Людмила Миколаївна 

- в.о. директора Департаменту культури та 

взаємозв’язків з громадськістю обласної 

державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 

 

33. Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.01.2014              

№ 28-4/VI „Про обласну програму поліпшення кінообслуговування 

населення на 2014 – 2019 роки“ 

Доповідають: 

Товстопят 

Людмила Миколаївна 

- в.о. директора Департаменту культури та 

взаємозв’язків з громадськістю обласної 

державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 
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34. Про оголошення 2020 року Роком Тодося Осьмачки 

Доповідають: 

Товстопят 

Людмила Миколаївна 

- в.о. директора Департаменту культури та 

взаємозв’язків з громадськістю обласної 

державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 

35. Про внесення змін до рішення обласної ради від 28.12.2011 № 11-3/ VI 

„Про програму розвитку футболу в Черкаській області на 2012–2020 роки“     

Доповідають: 

Зеленський 

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту обласної державної 

адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

          

 36. Про хід виконання рішення обласної ради від 22.12.2017 № 19-11/VIІ 

„Про обласну комплексну програму щодо медичного, соціального 

забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників антитерористичної операції, родин Герої Небесної 

Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців-добровольців на 

2018-2020 роки“ 

Доповідають: 

Чикало 

Руслан Олександрович 

-  директор Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації 

Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціального захисту населення 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

    

- 

голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

37. Про хід виконання рішення обласної ради від 22.12.2017 № 19-9/VII 

„Про Програму реалізації Стратегії розвитку малого та середнього 

підприємництва Черкаської області на 2018-2020 роки“ 

Доповідають: 

Карманнік 

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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            38. Про хід виконання рішення обласної ради від 21.09.2018 № 24-52/VII 

„Про затвердження програми розвитку туризму в Черкаській області на 2018 – 

2020 роки“ 

Доповідають: 

Карманнік 

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

  39. Про хід виконання рішення обласної ради від 08.09.2017 року             

№ 16-18/VII „Про цільову Програму розвитку міжнародного співробітництва та 

міжрегіональної співпраці Черкаської області на 2017 – 2020 роки“ 

Доповідають: 

Карманнік 

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

40. Про дострокове припинення повноважень депутата Черкаської 

обласної ради Короткова О.Г. 

Доповідають: 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
 

 

41. Про внесення змін до складу постійної комісії Черкаської  обласної 

ради 

Доповідають: 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
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42. Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради 

Доповідає: 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

    -  керівник секретаріату обласної ради 

 

43.  Про звернення депутатів Черкаської обласної ради про внесення змін 

до законодавства України щодо працевлаштування випускників вищих та 

середніх медичних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним 

замовленням 

 Доповідає: 

Судакевич 

Валентин Григорович 

- депутат обласної ради 

  

 44. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України та Міністерства охорони здоров’я України (щодо виділення 

Черкаській області додаткового обсягу медичної субвенції для забезпечення у 

2019 році виплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я, 

лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу та 

лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) 

Доповідає: 
 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

обласної державної адміністрації 
 
 
 

45. Про підтримку рішення Смілянської районної ради від 28.08.2019 

№51-19/VІІ  "Про звернення депутатів Смілянської районної ради в Черкаській 

області до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України щодо змін до проекту моделювання системи адміністративно-

територіального устрою Черкаської області" 

Доповідає: 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- депутат обласної ради 

 

46.  Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо внесення змін до абзацу другого частини четвертої 

статті  242 Бюджетного кодексу України 

Доповідає: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

обласної державної адміністрації 
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47. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Генеральної 

прокуратури України, Державної кримінально-виконавчої служби України 

щодо звільнення із займаної посади та розслідування фактів зловживання 

службовим становищем керівником Старобабанської виправної колонії № 92 

- Чорнопиським Валентином Анатолійовичем, порушень прав засуджених та 

випадків незаконного збуту наркотичних речовин на території установи 

 Доповідає: 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- керівник депутатської фракції  Партії 

"Відродження" 

  

48. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Генеральної 

прокуратури України, Національної поліції України, Державного бюро 

розслідувань щодо швидкого та неупередженого розслідування фактів 

вчинення кримінальних правопорушень колишньою головою Христинівської 

райдержадміністрації Денисюк Людмилою Миколаївною 

Доповідає: 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- керівник депутатської фракції  Партії 

"Відродження" 

  

49. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради сьомого 

скликання до Президента України щодо застосування права вето до 

законопроектів "Про внесення змін до Закону України "Про застосування 

реєстраторів розрахунків операцій у сфері торгівлі, громадського харчування 

та послуг" (реєстраційний №1053-1 від 06.09.2019) та "Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і  

послуг" (реєстраційний №1073 від 29.08.2019) 

Доповідає: 

Северин 

Олександр Федорович 

- депутат обласної ради 

  

50. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради сьомого 

скликання до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 

Міністрів України про прийняття Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо справедливого механізму 

нарахування єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне 

страхування 

Доповідає: 

Далібожак 

Іван Степанович 

- депутат обласної ради 
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51. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради сьомого 

скликання до Президента України (щодо законів України 1053-1 «Про 

внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг» та 1073 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг 

Доповідає: 

Копійченко 

Володимир Петрович 

- депутат обласної ради 

 

52. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України щодо розроблення державної програми 

залучення інтелектуального потенціалу фахівців в Україні 

Доповідає: 

Коваленко 

Валентина Михайлівна 

- депутат обласної ради 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 58  депутатів. 

 

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) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ:  

Тарасенко В.П. відповідно до статті 28 Регламенту Черкаської обласної 

ради сьомого скликання поінформував про надходження до виконавчого 

апарату обласної ради повідомлення про формування в обласній раді 

депутатської групи «Шевченків край». Зазначив, що до сформованої 

депутатської групи увійшли депутати обласної ради Буцько С.А., 

Веретільник В.В., Доманський В.М., Коверський А.М., Коломієць В.В., 

Павленко І.Ф., Овчаренко М.С., Яріш А.А. 

Запропонував обрати секретаріат та перейти до розгляду питань 

порядку денного сесії. 

 

Голосування за секретаріат: 

«За» - 54, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 
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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 координатору штабу спротиву 

капітуляції України в Черкаській області Д. Кухарчуку. 

 «За» - 54, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 4. 

 

ВИСТУПИЛИ:  Кухарчук Д.В.  

 

Голосування за надання часу для виступу голові Черкаської міської 

профспілки працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та 

послуг Запорожцю Л.М. 

 «За» - 54, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 4. 

 

ВИСТУПИЛИ: Запорожець Л.М., Клімов Є.П.,  

Клімов Є.П. зачитав та запропонував включити до порядку денного 

сесії два звернення:  

звернення до Президента України, Прем‘єр-міністра України щодо 

передачі пам’ятки архітектури «Садиби Даховських» до сфери управління 

Черкаської обласної державної адміністрації з метою її збереження та 

реконструкції; 

звернення щодо ситуації, що склалася в селі Зоряне Тальнівського 

району. 

Голосування за включення до порядку денного сесії звернення до 

Президента України, Прем‘єрміністра України щодо передачі пам’ятки 

архітектури «Садиби Даховських» до сфери управління Черкаської обласної 

державної адміністрації, озвучене депутатом обласної ради Клімовим Є. П. 

«За» - 38, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 21. 

(пропозиція не прийнята) 

 

Голосування за включення до порядку денного сесії звернення щодо 

ситуації, що склалася в селі Зоряне Тальнівського району, озвученого 

депутатом обласної ради Клімовим Є. П. 

«За» - 38, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 23. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Клімов Є.П., Воронов С.П., Далібожак І.С. 

Клімов Є.П. також поінформував про два звернення, які ініційовані 

депутатською  фракцією Партії «Відродження» та включені до порядку 

денного сесії. 
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 Воронов С.П. повідомив, що 14.10.2019 у місті Київ відбудеться Марш 

УПА “Захистимо українську землю!”. Запросив депутатів обласної ради та 

присутніх у сесійній залі взяти участь. 

Далібожак І.С. зачитав звернення депутатів Черкаської обласної ради 

сьомого скликання до Верховної Ради України, Президента України, 

Кабінету Міністрів України про прийняття Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо справедливого механізму 

нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. Запропонував включити в порядок денний сесії. 

 

Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про звернення 

депутатів Черкаської обласної ради сьомого скликання до Верховної Ради 

України, Президента України, Кабінету Міністрів України про прийняття 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо справедливого механізму нарахування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (вноситься 

депутатом обласної ради Далібожаком І.С.) 

«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 9. 

 

ВИСТУПИЛИ: Копійченко В.П. 

Копійченко В.П. повідомив, що 07 жовтня відбувся мітинг підприємців 

Черкащини з приводу прийняття окремих законів і запровадження механізму 

контролю обігу товарів та обсягу доходів спрощеної системи оподаткування. 

Вніс пропозицію включити до порядку денного сесії питання «Про звернення 

депутатів Черкаської обласної ради сьомого скликання до Президента 

України (щодо законів України 1053-1 «Про внесення змін до Закону 

України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг» та 1073 «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і 

послуг».  

Порушив питання щодо забезпечення населення, яке хворіє на 

цукровий діабет, інсуліном. Акцентував увагу, що проблема існує по всій 

області. Звернувся до органів виконавчої влади з клопотанням сприяти у 

виділенні додаткових коштів на інсулін. 

 

Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про звернення 

депутатів Черкаської обласної ради сьомого скликання до Президента 

України (щодо законів України 1053-1 «Про внесення змін до Закону України 

«Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг» та 1073 «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і 

послуг) (вноситься депутатом обласної ради Копійченком В.П.) 

«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 
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ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М. 

Коваленко В.М. озвучила текст звернення до Президента України, 

Верховної Ради України щодо розроблення державної програми залучення 

інтелектуального потенціалу фахівців в Україні. Звернулася до депутатського 

корпусу з  проханням включити означене звернення до порядку денного та 

підтримати.   

 

Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про звернення 

депутатів Черкаської обласної ради до Президента України, Верховної Ради 

України щодо розроблення державної програми залучення інтелектуального 

потенціалу фахівців в Україні» (вноситься депутатом обласної ради 

Коваленко В.М.) 

«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11. 

 

(Вручення державної нагороди депутату обласної ради Коваленко О.А.) 

 

Голосування за порядок денний (за основу) 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Легойда С.М. 

 Легойда С.М. запропонувала повернутися до питання про звернення до 

Президента України, Прем‘єр-міністра України щодо передачі пам’ятки 

архітектури «Садиби Даховських» до сфери управління Черкаської обласної 

державної адміністрації, озвучене депутатом обласної ради Клімовим Є. П., 

та включити його до порядку денного 32 сесії обласної ради. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Легойди С.М. щодо 

включення до порядку денного сесії звернення до Президента України, 

Прем‘єр-міністра України щодо передачі пам’ятки архітектури «Садиби 

Даховських» до сфери управління Черкаської обласної державної 

адміністрації, озвучене депутатом обласної ради Клімовим Є. П. 

«За» -42, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 19. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Коверський А.М.   

Коверський А.М. вніс пропозицію включити до порядку денного сесії 

питання «Про обрання голови Черкаської обласної ради та заступника голови 

Черкаської обласної ради». 

 

Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про обрання 

голови Черкаської обласної ради та заступника голови Черкаської обласної 

ради» (вноситься депутатом обласної ради Коверським А.М.) 

«За» -22, «Проти» - 2, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 31. 

(пропозиція не прийнята) 
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Голосування за порядок денний (в цілому) 

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

 

1. СЛУХАЛИ: 

Лошкова О.Г. - Про звернення до Президента України, Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України щодо недопущення капітуляції України 

за «формулою Штайнмаєра». 

 

Голосування  

 «За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 9. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення до Президента України, 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо недопущення 

капітуляції України за «формулою Штайнмаєра» приймається, додається. 

 

 

2. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. - Про призначення НОРЕНКО А.І. на посаду директора 

комунальної установи Черкаської обласної ради "Черкаський обласний центр 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» 

 

Голосування  

 «За» -35, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -26. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В. 

Лупашко О.В., який запропонував повернутися до голосування з 

питання, що розглядається. 

 

Голосування за повернення до голосування з питання №2.1. Про призначення 

НОРЕНКО А.І. на посаду директора комунальної установи Черкаської 

обласної ради "Черкаський обласний центр фізичного здоров'я населення 

"Спорт для всіх" (пропозиція депутата обласної ради Лупашка О.В.) 

«За» - 34, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 27. 

(пропозиція не прийнята) 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 47  депутатів. 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І.  

Вельбівець О.І. запропонував повернутися до голосування з питання, 

що розглядається. 
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Голосування за повернення до голосування з питання №2.1. Про призначення 

НОРЕНКО А.І. на посаду директора комунальної установи Черкаської 

обласної ради "Черкаський обласний центр фізичного здоров'я населення 

"Спорт для всіх" (пропозиція депутата обласної ради Вельбівця О.І.) 

«За» - 33, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 15. 

(пропозиція не прийнята) 

 

(Хронологія прийняття рішення за стенограмою) 

 

Голосування за повернення до голосування з питання №2.1. Про призначення 

НОРЕНКО А.І. на посаду директора комунальної установи Черкаської 

обласної ради "Черкаський обласний центр фізичного здоров'я населення 

"Спорт для всіх" (пропозиція депутатів обласної ради Коваленко В.М., 

Озірного О.А.) 

«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 6. 

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування з питання №2.1. Про призначення НОРЕНКО А.І. на посаду 

директора комунальної установи Черкаської обласної ради "Черкаський 

обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"  

(ІІ голосування) 

«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 8. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення НОРЕНКО А.І. на 

посаду директора комунальної установи Черкаської обласної ради 

"Черкаський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» 

приймається, додається. 

 

2) СЛУХАЛИ: 

 Петрова В.О. - Про призначення САХНО Т.М. на посаду директора 

Золотоніської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Черкаської 

обласної ради.  

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Тарасенко В.П., Лошков О.Г. 

Лошков О.Г. запропонував надати часу для виступу представнику 

трудового колективу Золотоніської спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату Черкаської обласної ради. 

 

Голосування за надання часу для виступу представнику трудового 

колективу Золотоніської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 

Черкаської обласної ради (пропозиція депутата обласної ради Лошкова О.Г.) 

«За» - 36, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 12. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І. 
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Голосування з питання «Про призначення САХНО Т.М.  

на посаду директора Золотоніської спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату Черкаської обласної ради» 

 «За» -46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -6. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення САХНО Т.М. на 

посаду директора Золотоніської спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

 

3) СЛУХАЛИ: 

 Петрова В.О. - Про призначення НЕКОРИСТЕНКО Л.В. на посаду 

директора комунального закладу "Черкаська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради" 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І. 

 

Голосування  

 «За» -46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -7. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення        

НЕКОРИСТЕНКО Л.В. на посаду директора комунального закладу 

«Черкаська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів 

Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

 

4) СЛУХАЛИ: 

 Петрова В.О. - Про призначення КОСЕНКОВОЇ І.В. на посаду 

директора комунального некомерційного підприємства «Черкаська обласна 

психіатрична лікарня Черкаської обласної ради». 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І. 

 

Голосування  

 «За» -46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення КОСЕНКОВОЇ І.В. 

на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Черкаська 

обласна психіатрична лікарня Черкаської обласної ради» приймається, 

додається. 

 

 

5) СЛУХАЛИ: 

 Тарасенка В.П. - Про призначення ГРИЦИКА Л.В. на посаду директора 

Звенигородського будинку-інтернату для інвалідів та престарілих. 
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ВИСТУПИЛИ: Озірний О.А., Коваленко О.А. 

 

Голосування  

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення ГРИЦИКА Л.В. на 

посаду директора Звенигородського будинку-інтернату для інвалідів та 

престарілих» приймається, додається. 

 

6) СЛУХАЛИ: 

 Тарасенка В.П. - Про призначення ЦИГАНКОВА В.А. на посаду 

начальника комунальної водолазно-рятувальної служби Черкаської обласної 

ради. 

 

Голосування  

 «За» -47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення ЦИГАНКОВА В.А. 

на посаду начальника комунальної водолазно-рятувальної служби Черкаської 

обласної ради» приймається, додається. 

 

7) СЛУХАЛИ: 

 Петрова В.О. - Про реорганізацію комунальної установи «Обласний 

центр  екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської 

обласної ради». 

 

ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П.  

Голосування  

 «За» -53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про реорганізацію комунальної 

установи «Обласний центр  екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

 

8) СЛУХАЛИ: 

 Петрова В.О. - Про реорганізацію комунального закладу "Обласний 

дитячий протитуберкульозний санаторій "Руська Поляна" Черкаської 

обласної ради. 

 

Голосування  

 «За» -51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про реорганізацію комунального 

закладу "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Руська 

Поляна» Черкаської обласної ради» приймається, додається. 
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9) СЛУХАЛИ: 

 Петрова В.О. - Про реорганізацію Черкаського обласного дитячого 

кардіоревматологічного санаторію «Городище». 

 

Голосування  

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про реорганізацію Черкаського 

обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію «Городище» 

приймається, додається. 

 

10) СЛУХАЛИ: 

 Петрова В.О. - Про реорганізацію Черкаського обласного дитячого 

багатопрофільного санаторію «Сосновий бір». 

 

Голосування  

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про реорганізацію Черкаського 

обласного дитячого багатопрофільного санаторію «Сосновий бір» 

приймається, додається. 

 

11) СЛУХАЛИ: 

 Петрова В.О. - Про реорганізацію комунального закладу «Обласний 

дитячий санаторій «Пролісок» Черкаської обласної ради». 

 

Голосування  

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про реорганізацію комунального 

закладу «Обласний дитячий санаторій «Пролісок» Черкаської обласної ради» 

приймається, додається. 

 

12) СЛУХАЛИ: 

 Петрова В.О. - Про реорганізацію комунального некомерційного 

підприємства «Черкаський обласний навчально-тренінговий центр 

підвищення кваліфікації лікарів Черкаської обласної ради». 

 

Голосування  

 «За» -49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 11. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про реорганізацію комунального 

некомерційного підприємства «Черкаський обласний навчально-тренінговий 

центр підвищення кваліфікації лікарів Черкаської обласної ради» 

приймається, додається. 
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13) СЛУХАЛИ: 

 Петрова В.О. - Про ліквідацію УМАНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО 

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ. 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Тарасенко В.П. 

 

Голосування  

 «За» -46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про ліквідацію УМАНСЬКОГО 

КОМУНАЛЬНОГО ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» приймається, додається. 

 

14) СЛУХАЛИ: 

 Петрова В.О. - Про утворення статутного капіталу комунального 

некомерційного підприємства «Черкаський обласний центр громадського 

здоров’я Черкаської обласної ради». 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Тарасенко В.П. 

 

Голосування  

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про утворення статутного капіталу 

комунального некомерційного підприємства «Черкаський обласний центр 

громадського здоров’я Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

 

15) СЛУХАЛИ: 

 Петрова В.О. - Про Програму ефективного використання орендованих 

цілісних майнових комплексів підприємств спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ та міст Черкаської області на 2019-2020 

роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П. 

 

Голосування  

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про Програму ефективного 

використання орендованих цілісних майнових комплексів підприємств 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст Черкаської 

області на 2019-2020 роки» приймається, додається. 
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16) СЛУХАЛИ: 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П. 

 

Голосування  

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про передачу майна комунальної 

власності» приймається, додається. 

 

17) СЛУХАЛИ: 

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

 

Голосування  

 «За» -50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про списання майна комунальної 

власності» приймається, додається. 

 

18) СЛУХАЛИ: 

 Петрова В.О. – Про визнання майна комунальною власністю. 

 

Голосування  

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про визнання майна комунальною 

власністю» приймається, додається. 

 

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: Булатецький М.І. 

 

Голосування  

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

 

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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20) СЛУХАЛИ: 

 Петрова В.О. – Про надання дозволу Черкаському обласному центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій на передачу в оренду майна. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

 

Голосування  

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання дозволу Черкаському 

обласному центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій на передачу в оренду майна» приймається, 

додається. 

 

21) СЛУХАЛИ: 

 Петрова В.О. – Про надання дозволу комунальному підприємству 

«Регіональний навчально-практичний центр розвитку багатофункціональних 

кооперативів Черкаської обласної ради» на передачу в оренду майна. 

 

ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П. 

 

Голосування  

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання дозволу комунальному 

підприємству «Регіональний навчально-практичний центр розвитку 

багатофункціональних кооперативів Черкаської обласної ради» на передачу в 

оренду майна» приймається, додається. 

 

22) СЛУХАЛИ: 

 Петрова В.О. – Про повернення з оренди цілісного майнового 

комплексу колишнього Жашківського комунального поліграфічного 

підприємства. 

 

Голосування  

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про повернення з оренди цілісного 

майнового комплексу колишнього Жашківського комунального 

поліграфічного підприємства» приймається, додається. 
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23) СЛУХАЛИ: 

 Петрова В.О. –Про Порядок складання, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану закладу охорони здоров’я, що належить 

до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської 

області та  діє в організаційно-правовій формі комунального некомерційного 

підприємства. 

 

ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П. 

Голосування  

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про Порядок складання, 

затвердження та контролю виконання фінансового плану закладу охорони 

здоров’я, що належить до спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Черкаської області та  діє в організаційно-правовій 

формі комунального некомерційного підприємства» приймається, додається. 

 

24) СЛУХАЛИ: 

 Петрова В.О. – Про внесення змін до кодів видів економічної 

діяльності суб’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області 

 

Голосування  

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

 

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

економічної діяльності суб’єкта спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Черкаської області» приймається, додається. 

 

25) СЛУХАЛИ: 

 Петрова В.О. – Про внесення змін до рішень обласної ради 

 

Голосування  

 «За» -48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 12. 

 

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

ради» приймається, додається. 

 

26) СЛУХАЛИ: 

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

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості). 

 

Голосування  

 «За» -45, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15. 

http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/22/22-15-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/22/22-15-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/22/22-15-7.doc
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання дозволу на виготовлення 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)» приймається, додається. 

 

27) СЛУХАЛИ: 

 Петрова В.О. – Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості). 

 

Голосування  

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості)» приймається, додається. 

 

28) СЛУХАЛИ: 

 Петрова В.О. – Про припинення права постійного користування 

земельними ділянками та надання їх у користування. 

Голосування  

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про припинення права постійного 

користування земельними ділянками та надання їх у користування» 

приймається, додається. 

 

29) СЛУХАЛИ: 

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

16.11.2018 № 26-13/VІІ «Про Програму приватизації об’єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2018-

2020 роки». 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

Голосування  

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

 

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

ради від 16.11.2018 № 26-13/VІІ «Про Програму приватизації об’єктів 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

на 2018-2020 роки» приймається, додається. 

 

30) СЛУХАЛИ: 

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

30.06.2016 № 5-50/VII «Про затвердження граничних сум витрат, що 

здійснюються за рахунок обласного бюджету». 

http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/22/22-15-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/22/22-15-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/22/22-15-7.doc
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ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

 

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

ради від 30.06.2016 № 5-50/VII «Про затвердження граничних сум витрат, що 

здійснюються за рахунок обласного бюджету» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» -45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 16. 

 

31) СЛУХАЛИ: 

 Паніщева Б.Є. – Про внесення змін до Порядку проведення 

конкурсного відбору кандидатів на посади керівників підприємств, установ, 

закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до Порядку 

проведення конкурсного відбору кандидатів на посади керівників 

підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області» приймається, додається. 

 

Голосування  

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

 

3. СЛУХАЛИ: 

 Тарасенка В.П. - Про внесення змін до обласної програми охорони 

навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки. 

 

Голосування  

 «За» -38, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 24. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 50  депутатів. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 Колодку І.Л. - Про внесення змін у додаток 1 до програми розвитку 

рибного господарства водойм Черкаської області на 2014 – 2020 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 
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Голосування  

 «За» -40, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 11. 

(рішення не прийнято) 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 52  депутати. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 53  депутати. 

 

Голосування за повернення до голосування з питання №4. «Про внесення змін 

у додаток 1 до програми розвитку рибного господарства водойм Черкаської 

області на 2014 - 2020 роки» 

«За» -45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 7. 

 

Голосування з питання №4. «Про внесення змін у додаток 1 до програми 

розвитку рибного господарства водойм Черкаської області  

на 2014 - 2020 роки» 

«За» -47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 6. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін у додаток 1 до 

програми розвитку рибного господарства водойм Черкаської області на     

2014 – 2020 роки» приймається, додається. 

 

Тарасенко В.П. повідомив, що надійшла пропозиція від депутатів 

обласної ради повернутися до голосування з питання №3. Про внесення змін 

до обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 

2016-2020 роки. 

 

Голосування за повернення до голосування з питання №3. «Про внесення змін 

до обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 

2016-2020 роки» 

«За» -38, «Проти» - 0, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 14. 

(пропозиція не прийнята) 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 Митюк Т.С.  - Про внесення змін до рішення обласної ради від 18.12.2018 

№ 28-20/VII «Про обласний бюджет Черкаської області на 2019 рік». 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Скіченко А.П., Тарасенко В.П., Кошова Л.М., 

Мушієк М.Г., Парамонов В.В., Федорук О.Л., Коверський А.М.,         

Бондаренко А.В., Воронов С.П., Копійченко В.П., Захарцев П.П.,        

Вельбівець О.І.,     Лупашко О.В., Звягінцева О.М. 

 Тарасенко В.П. запропонував зробити перерву та провести консультацію 

з керівниками депутатських фракцій. 
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(Консультація з керівниками депутатських фракцій) 

 

(Перерва) 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 33  депутати. 

 

Тарасенко В.П. оголосив, що наступне пленарне засідання 32 сесії 

обласної ради сьомого скликання відбудеться 18 жовтня 2019 року. 

 

 

 

 

Перший заступник голови                                                           В. ТАРАСЕНКО                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 


