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Порядок денний: 

   

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 

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 



3 

 

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 

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 
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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 

          

  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 
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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 

 

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 
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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  

       

 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 
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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  

 

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 
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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 

 

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 
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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 

            

 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 
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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 

 

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 
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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 

  

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 51  депутат. 

 

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. поінформував, що до виконавчого апарату надійшло 

звернення від партії «Відродження», в якому зазначено, що у зв’язку з 

порушенням норм Регламенту Черкаської обласної ради, Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад», гарантованих законом прав депутатів 

фракції політичної партії «Відродження» в Черкаській обласній раді, що 

відбулися на пленарних засіданнях Черкаської обласної ради 11 жовтня та 18 

жовтня 2019 року, бездіяльність керівництва Черкаської обласної ради та 

Головного управління Національної поліції в Черкаській області, які не 

можуть забезпечити порядок та безпеку під час проведення пленарних 

засідань сесій обласної ради, депутатська фракція партії «Відродження» в 

Черкаській обласній раді не братиме участь у пленарному засіданні 32 сесії, 

що відбудеться 25 жовтня 2019 року. 

Запропонував перейти до розгляду питань порядку денного. 

 

 7. СЛУХАЛИ:  

 Паніщева Б.Є. - Про внесення змін до Антикорупційної програми 

Черкаської обласної ради на 2019 рік. 
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до Антикорупційної 

програми Черкаської обласної ради на 2019 рік» приймається, додається. 

 

Голосування  

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

 

8. СЛУХАЛИ:  

 Паніщева Б.Є. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Верховної Ради України щодо прийняття Кодексу депутатської етики.  

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Верховної Ради України щодо прийняття Кодексу 

депутатської етики» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому)  

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

 

9. СЛУХАЛИ:  

Паніщева Б.Є. - Про внесення змін до Положення про помічника-

консультанта депутата Черкаської обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А., Скіченко А.П., Рибченко О.В. 

 

Голосування   

«За» -39, «Проти» - 0, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 8. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

10. СЛУХАЛИ:  

 Паніщева Б.Є. - Про внесення змін до Положення про порядок та умови 

надання одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів 

обласного бюджету. 

 

ВИСТУПИЛИ: Скіченко А.П., Вельбівець О.І., Рибченко О.В.,           

Тарасенко В.П. 

Вельбівець О.І. вніс пропозицію щодо пропорційного розподілу коштів 

між депутатами обласної ради, як альтернативний проект. 

 

Голосування (за основу) 

«За» -26, «Проти» - 4, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 15. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В., Скіченко А.П., Рибченко О.В., Лошков О.Г., 

Мушієк М.Г. 
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 Лошков О.Г. повідомив, що 25.10 2019 в Україні відбувається акція 

«Ні, капітуляції!». Запропонував оголосити перерву на 30 хвилин, взяти 

участь в акції, після перерви продовжити пленарне засідання.  

Мушієк М.Г. запропонував розгляну питання «Про внесення змін до 

рішення обласної ради від 18.12.2018 № 28-20/VII «Про обласний бюджет 

Черкаської області на 2019 рік» та зробити перерву.  

 

Голосування (пропозиція депутата обласної ради Вельбівця О.І. щодо 

пропорційного розподілу коштів між депутатами обласної ради) 

«За» -42, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

 Тарасенко В.П. повідомив, що надійшла пропозиція повернутися до 

питання № 5 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 18.12.2018     

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

денного 32 сесії. 

 

Голосування за пропозицію щодо повернення до розгляду питання № 5 «Про 

внесення змін до рішення обласної ради від 18.12.2018 № 28-20/VII "Про 

обласний бюджет Черкаської області на 2019 рік" порядку денного 32 сесії 

«За» -52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1. 

(пропозиція прийнята) 

5. СЛУХАЛИ:  

 Кравченко Н.М. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

18.12.2018 № 28-20/VII «Про обласний бюджет Черкаської області на        

2019 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: Шевченко І.Ю., Мушієк М.Г., Вельбівець О.І.,         

Копійченко В.П. 

 Голова Черкаської обласної державної адміністрації Шевченко І.Ю. 

зачитав уточнені зміни до проекту рішення «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 18.12.2018 № 28-20/VII «Про обласний бюджет Черкаської 

області на 2019 рік».  

 

Голосування з питання №5. Про внесення змін до рішення обласної ради від 

18.12.2018 № 28-20/VII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2019 

рік" (за основу, з уточненнями, зачитаними головою обласної державної 

адміністрації Шевченком І.Ю.) 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Скіченко А.П., Копійченко В.П.,        

Лупашко О.В., Мушієк М.Г. 
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Голосування по питанню №5. Про внесення змін до рішення обласної ради від 

18.12.2018 № 28-20/VII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2019 

рік" (пропозиція депутата обласної ради Вельбівця О.І. – вилучити              

220 тис. грн. з Програми забезпечення правопорядку, запобігання і протидії 

корупції області на 2016-2020 роки, які передбачені для Управління 

патрульної поліції в Черкаській області та спрямувати на будівництво 

водозабірної свердловини в селищі Левада Тальнівського району) 

«За» -34, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 16. 

(пропозиція не прийнята) 

 

Голосування (в цілому)  

«За» -46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 6. 

 

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

ради від 18.12.2018 № 28-20/VII «Про обласний бюджет Черкаської області 

на 2019 рік» приймається, додається. 

 

 Тарасенко В.П. оголосив перерву 20 хвилин. 

 

(Перерва) 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 42  депутати. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 45  депутатів. 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Коваленко О.А., Вельбівець О.І. 

 Коваленко О.І. зачитав заяву про утворення міжфракційного 

об’єднання депутатських фракцій політичної партії Всеукраїнське 

об’єднання «Черкащани», політичної партії Всеукраїнське об’єднання 

«Батьківщина», політичної партії «Українське об’єднання патріотів -  

«УКРОП» і Радикальної партії Олега Ляшка.   

 

11. СЛУХАЛИ:  

 Тарасенка В.П. - Про перерозподіл та використання коштів для надання 

одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів обласного 

бюджету. 

 

Голосування  

«За» -29, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 17. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 
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12. СЛУХАЛИ:  

Паніщева Б.Є. – Про перейменування Русько-Полянської сільської ради 

Черкаського району. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про перейменування Русько-

Полянської сільської ради Черкаського району» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» -45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

13. СЛУХАЛИ:  

Паніщева Б.Є. – Про перейменування Княже-Криницької сільської ради 

Монастирищенського району. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про перейменування Княже-

Криницької сільської ради Монастирищенського району» приймається, 

додається. 

Голосування  

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

 

ВИСТУПИЛИ: Павличук В.М. вніс пропозицію повернутися до розгляду 

питання № 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» порядку денного 32 сесії обласної ради.  

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Павличука В.М. щодо 

повернення до  розгляду питання № 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» порядку денного сесії. 

«За» -43 «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 6. 

 

6. СЛУХАЛИ:  

Карманніка Р.В.  – Про внесення змін у додаток до рішення обласної 

ради від 25.06.2015 № 41-1/VI «Про перспективний план формування 

територій громад Черкаської області». 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

 

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

рішення обласної ради від 25.06.2015 № 41-1/VI «Про перспективний план 

формування територій громад Черкаської області» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» -45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 
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14. СЛУХАЛИ:  

Паніщева Б.Є.  – Про клопотання щодо нагородження Грамотою 

Верховної Ради України Іваненка Валентина Миколайовича. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про клопотання щодо нагородження 

Грамотою Верховної Ради України Іваненка Валентина Миколайовича» 

приймається, додається. 

Голосування  

«За» -46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

15. СЛУХАЛИ:  

Звягінцеву О.М.  – Про території та об’єкти природно-заповідного 

фонду області. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про території та об’єкти природно-

заповідного фонду області» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» -47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

 

16. СЛУХАЛИ:  

Ніжнікова В.М. – Про погодження надання комунальному 

підприємству "Агроекосервіс" Леськівської сільської ради спеціального 

дозволу на користування надрами. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про погодження надання 

комунальному підприємству "Агроекосервіс" Леськівської сільської ради 

спеціального дозволу на користування надрами» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» -44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6. 

 

17. СЛУХАЛИ:  

Ніжнікова В.М. – Про погодження надання комунальному 

підприємству "Уманьводоканал" Уманської міської ради спеціального 

дозволу на користування надрами. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про погодження надання 

комунальному підприємству «Уманьводоканал» Уманської міської ради 

спеціального дозволу на користування надрами» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» -44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6. 
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18. СЛУХАЛИ:  

Ніжнікова В.М. – Про погодження надання товариству з обмеженою 

відповідальністю "КЛУБ СИРУ" спеціального дозволу на користування 

надрами. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про погодження надання товариству з 

обмеженою відповідальністю "КЛУБ СИРУ" спеціального дозволу на 

користування надрами» приймається, додається. 

 

Голосування  

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

 

19. СЛУХАЛИ:  

Ніжнікова В.М. – Про надання гірничого відводу ТОВ "Відродження" 

для розробки Південно-Західної ділянки Жашківського 1 родовища 

суглинків. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання гірничого відводу ТОВ 

«Відродження» для розробки Південно-Західної ділянки Жашківського 1 

родовища суглинків» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» -44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 5. 

 

20. СЛУХАЛИ:  

Горду В.І. - Про припинення державному підприємству «Канівське 

лісове господарство» права користування мисливськими угіддями. 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Баштан О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

Голосування  

«За» -32, «Проти» - 5, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 12. 

 

Тарасенко В.П. поінформував, що через те, що рішення з питання № 20 

«Про припинення державному підприємству «Канівське лісове 

господарство» права користування мисливськими угіддями» не прийнято, 

питання № 21 «Про надання ТОВ «Мисливське господарство «Клуб "Рось» у 

користування мисливських угідь» порядку денного не потребує розгляду.  

 

22. СЛУХАЛИ:  

Клименка М.В. – Про погодження проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж міста Сміла. 
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ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Костюченко В.О., Тарасенко В.П.,       

Лошков О.Г., Лупашко О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про погодження проекту землеустрою 

щодо встановлення (зміни) меж міста Сміла» приймається, додається. 

 

Голосування (з уточненнями, які пройшли розгляд  

на профільній постійній комісії обласної ради)  

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

 

23. СЛУХАЛИ:  

Шабатіна О.О. – 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». 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Яріш А.А. 

 Лошков О.Г. наголосив на тому, що після перерви на пленарне 

засідання обласної ради не були допущені громадяни для того, щоб взяти 

участь у засіданні. Зазначив, що їм перешкоджала поліція, хоча це 

суперечить Регламенту, повідомив, що громадяни не мали із собою нічого, 

окрім державних прапорів. 

 Звернувся до головуючого з проханням дати доручення апарату 

обласної ради провести розслідування даного факту, встановити на підставі 

чого не були допущені звичайні мешканці до відкритого пленарного 

засідання сесії, про результати розгляду ознайомити депутатів обласної ради.  

 

Голосування  

«За» -35, «Проти» - 3, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 9. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

24. СЛУХАЛИ:  

Чубаня С.В. - Про внесення змін до Програми розвитку автомобільних 

доріг загального користування Черкаської області на 2019-2022 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Вельбівець О.І., Северин О.Ф., Плічко Г.І., 

Далібожак В.М. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми 

розвитку автомобільних доріг загального користування Черкаської області на 

2019-2022 роки» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» -48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 
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25. СЛУХАЛИ:  

 Тарасенка В.П. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

19.02.2016 № 3-17/VIІ «Про обласну програму „Шкільний автобус“ на 2016-

2020 роки». 

 

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

ради від 19.02.2016 № 3-17/VIІ «Про обласну програму «Шкільний автобус» 

на 2016-2020 роки» приймається, додається. 

Голосування  

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

 

26. СЛУХАЛИ:  

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

якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної 

програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на 

період до 2021 року» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» -44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

27. СЛУХАЛИ:  

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

впровадження у    навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних 

закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період 

до 2021 року. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної 

програми впровадження у    навчально-виховний процес загальноосвітніх 

навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто 

відсотків» на період до 2021 року» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 7. 

 

28. СЛУХАЛИ:  

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

«Інноваційні школи Черкащини» на період до 2020 року. 

  

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

програми «Інноваційні школи Черкащини» на період до 2020 року» 

приймається, додається. 

Голосування  

«За» -45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 6. 
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29. СЛУХАЛИ:  

Сімушину О.І. - Про внесення змін до Обласної програми підтримки 

закладів вищої освіти Черкаської області на 2015-2019 роки. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до Обласної 

програми підтримки закладів вищої освіти Черкаської області на 2015-2019 

роки» на період до 2020 року» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» -49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

 

30. СЛУХАЛИ:  

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

дошкільної освіти на період до 2022 року. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної 

програми розвитку дошкільної освіти на період до 2022 року» приймається, 

додається. 

 

Голосування  

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

 

31. СЛУХАЛИ:  

Тарасенка В.П. - Про внесення змін до Програми підтримки української 

мови в Черкаській області на 2017-2020 роки. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми 

підтримки української мови в Черкаській області на 2017-2020 роки» 

приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» -49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

 

32. СЛУХАЛИ:  

Товстопят Л.М. - 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».     

 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «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» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» -45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 
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33. СЛУХАЛИ:  

Тарасенко В.П. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

30.01.2014 № 28-4/VI «Про обласну програму поліпшення кінообслуговування 

населення на 2014 – 2019 роки». 

 

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

ради від 30.01.2014 № 28-4/VI «Про обласну програму поліпшення 

кінообслуговування населення на 2014 – 2019 роки» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

34. СЛУХАЛИ:  

Тарасенко В.П. - Про оголошення 2020 року Роком Тодося Осьмачки. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про оголошення 2020 року Роком 

Тодося Осьмачки» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

 

35. СЛУХАЛИ:  

Зеленського М.В. - 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». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «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» приймається, додається. 

 

Голосування 

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

 

36. СЛУХАЛИ:  

Тарасенка В.П. - 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». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «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 
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операції, родин Герої Небесної Сотні, постраждалих під час Революції 

Гідності та бійців-добровольців на 2018-2020 роки» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

37. СЛУХАЛИ:  

Карманніка Р.В. - 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». 

 

ВИСТУПИЛИ: Давиденко О.Г. 

Голосування 

«За» -38, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 13. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

38. СЛУХАЛИ:  

Карманніка Р.В. - 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». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «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» приймається, додається. 

 

Голосування 

«За» -44, «Проти» - 1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 6. 

 

39. СЛУХАЛИ:  

Карманніка Р.В. - 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». 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Яріш А.А. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «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» приймається, додається. 

 

Голосування 

«За» -44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 



24 

 

40. СЛУХАЛИ:  

Паніщева Б.Є. - Про дострокове припинення повноважень депутата 

Черкаської обласної ради Короткова О.Г.  

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І. 

Голосування (І голосування) 

«За» -38, «Проти» - 2, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12. 

 

(Хронологія прийняття рішення за стенограмою) 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Баштана О.В. щодо 

повернення до голосування з питання №40 «Про дострокове припинення 

повноважень депутата Черкаської обласної ради Короткова О.Г.» 

«За» -46, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6. 

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування (ІІ голосування) 

«За» -47, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про дострокове припинення 

повноважень депутата Черкаської обласної ради Короткова О.Г.» приймається, 

додається. 

 

41. СЛУХАЛИ:  

Паніщева Б.Є. - Про внесення змін до складу постійної комісії Черкаської  

обласної ради. 

Голосування  

«За» -37, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15. 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Мушієк М.Г., Лупашко О.В., Вельбівець О.І., 

Нестеренко І.І., Баштан О.В. 

Булатецький М.І. запропонував повернутися до розгляду питання            

№ 41 «Про внесення змін до складу постійної комісії Черкаської  обласної 

ради» порядку денного 32 сесії обласної ради. 

Вельбівець О.І. оголосив заяву про наявність конфлікту інтересів під час 

голосування з означеного питання. 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Булатецького М.І. 

щодо повернення до голосування з питання №41 «Про внесення змін до 

складу постійної комісії Черкаської обласної ради з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету та фінансів» 

«За» -40, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 
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42. СЛУХАЛИ:  

Паніщева Б.Є. - Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Доманський В.М. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про зняття з контролю деяких рішень 

обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

 

43. СЛУХАЛИ:  

Тарасенка В.П.  - 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. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «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» приймається, 

додається. 

 

Голосування  

«За» -48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

44. СЛУХАЛИ:  

Тарасенка В.П. - 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). 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «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)» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» -48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 
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45. СЛУХАЛИ:  

Тарасенка В.П.  - 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». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «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» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» -44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

 

46. СЛУХАЛИ:  

Тарасенка В.П.  - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до абзацу другого частини 

четвертої статті  242 Бюджетного кодексу України. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до абзацу 

другого частини четвертої статті  242 Бюджетного кодексу України» 

приймається, додається. 

Голосування  

«За» -49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

47. СЛУХАЛИ:  

Тарасенка В.П.  - 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. 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Мушієк М.Г.  

 

Голосування  

«За» -15, «Проти» - 1, «Утрималося» - 9, «Не голосувало» - 28. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 
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48. СЛУХАЛИ:  

Тарасенка В.П.  - 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 

 

Голосування  

«За» -13, «Проти» - 1, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 32. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

ВИСТУПИЛИ: Северин О.Ф., Копійченко В.П. 

 Северин О.Ф. запропонував питання № 49 порядку денного сесії зняти з 

розгляду. 

 Копійченко В.П. поінформував, що 17 жовтня Президентом України 

підписані закони, зазначені у зверненні. Запропонував зняти з розгляду питання 

№ 49, № 51 порядку денного 32 сесії, у зв’язку із втратою актуальності.  

  

Голосування за пропозицію депутатів обласної ради Северина О.Ф., 

Копійченка В.П. питання № 49 і № 51 порядку денного зняти з розгляду 

«За» -48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

ВИРІШИЛИ: питання № 49, № 51 порядку денного 32 сесії обласної рази 

зняти з розгляду. 

 

50. СЛУХАЛИ:  

Тарасенка В.П.  - 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. 

 

ВИСТУПИЛИ: Далібожак І.С., Рибченко О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «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» приймається, додається. 

Голосування  

«За» -47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6. 
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52. СЛУХАЛИ:  

Тарасенка В.П.  - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Президента України, Верховної Ради України щодо розроблення державної 

програми залучення інтелектуального потенціалу фахівців в Україні. 

 

ВИСТУПИЛИ: Далібожак І.С., Рибченко О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Президента України, Верховної Ради України щодо 

розроблення державної програми залучення інтелектуального потенціалу 

фахівців в Україні» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» -49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

  

Різне.  

 

ВИСТУПИЛИ: Баштан О.В., Мушієк М.Г. 

 

 Тарасенко В.П. оголосив 32 сесію обласної ради сьомого скликання 

закритою.  

 

 

 

 

Перший заступник голови                                                           В. ТАРАСЕНКО                                                                                      

 


