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

                                                                                                              

 1. Питання управління майном обласної комунальної власності  

 1) Про призначення ШАРАПИ Л.В. на посаду директора Черкаської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів Черкаської 

обласної ради 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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 ГРИНЦЯ С.В. на посаду директора комунального 

закладу "Канівська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів 

Черкаської обласної ради" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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 ЧАМАТИ В.І. на посаду директора Золотоніської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Черкаської 

обласної ради 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 
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Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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 ПОСТОЛОВСЬКОЇ Л.І. на посаду директора 

Тальнівської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів 

Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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  

 

5) Про призначення МОГИЛЕЯ В.С. на посаду директора 

комунального закладу "Михайлівська спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат Черкаської обласної ради" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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 

 

6) Про призначення ГРИЦАЙ О.Д. на посаду директора 

Шевченківської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату з 

поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю 

Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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  

  

 7) Про призначення СЕЛЬОДКІНОЇ О.Г. на посаду директора 

комунального закладу "Бабанська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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  

  

 8) Про призначення СУПРУНЦЯ В.О. на посаду директора 

Ладижинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Черкаської 

обласної ради 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 
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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  

 

 9) Про призначення ЗГАНЯЙКО І.Ф. на посаду директора 

комунального закладу "Черкаський навчально-реабілітаційний центр "Країна 

добра Черкаської обласної ради" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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  

 

 10) Про призначення ПИЛИПЕНКО М.П. на посаду директора 

комунального закладу "Черкаський навчально-реабілітаційний центр 

Черкаської обласної ради" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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  
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 11) Про призначення МАЙДАНЮК В.Г. на посаду директора 

комунального закладу "Уманський навчально-реабілітаційний центр 

Черкаської обласної ради" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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  

 

12)  Про призначення ХРОНІК Т.Є. на посаду директора комунального 

закладу "Корсунь-Шевченківський багатопрофільний навчально-

реабілітаційний центр "Надія" Черкаської обласної ради" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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  

  

13) Про призначення НОВІЦКАС Л.І. на посаду директора 

комунального закладу "Чигиринський навчально-реабілітаційний центр 

Черкаської обласної ради" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 
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Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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  

 

 14) Про призначення ДАВИДЕНКО Л.В. на посаду директора 

комунального закладу "Черкаський обласний центр роботи з обдарованими 

дітьми Черкаської обласної ради" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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  

 

 15)  Про призначення БОГДАНА А.В. на посаду директора 

Смілянського дитячого будинку-інтернату 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Чикало 

Руслан Олександрович 

-  директор Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації 

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 
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 16) Про призначення ФІЛІПОВОЇ Т.Г. на посаду директора 

Кропивнянського дитячого будинку для дітей шкільного віку Черкаської 

обласної ради 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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  

 

 17) Про призначення ЧЕПУРНОЇ Н.М. на посаду ректора комунального 

навчального закладу "Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників Черкаської обласної ради" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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  

 

 18) Про призначення ТОРБИ П.В. на посаду директора комунального 

закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 



9 

 

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  

 

 19) Про призначення ФІГУРИ О.М. на посаду директора Черкаського 

обласного центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді 

Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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  

  

 20) Про призначення ЛИСЕНКА С.В. на посаду директора 

Золотоніського психоневрологічного інтернату 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Чикало 

Руслан Олександрович 

-  директор Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації 

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 
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21) Про призначення ОМЕЛЯН С.М. на посаду директора 

Гельмязівського психоневрологічного інтернату 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Чикало 

Руслан Олександрович 

-  директор Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації 

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 

 22) Про призначення ЗАЛІЗНЯКА В.В. на посаду директора 

Стеблівського психоневрологічного інтернату 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Чикало 

Руслан Олександрович 

-  директор Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації 

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 

 23) Про призначення ЧЕРНЕНКО Г.Л. на посаду директора 

Жовтневого психоневрологічного інтернату 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Чикало 

Руслан Олександрович 

-  директор Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  соціального захисту населення 

  

 24) Про призначення СВИЩА Д.В. на посаду директора Чехівського 

психоневрологічного інтернату 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Чикало 

Руслан Олександрович 

-  директор Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації 

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 

   

 25) Про призначення МОРОЗ Т.М. на посаду директора Смілянського 

психоневрологічного інтернату 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Чикало 

Руслан Олександрович 

-  директор Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації 

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 
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 26) Про призначення ПІКОВСЬКОЇ А.П. на посаду директора  

Будищенського психоневрологічного інтернату  

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Чикало 

Руслан Олександрович 

-  директор Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації 

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 

 

 27) Про призначення МИХНА О.К. на посаду директора 

Ротмістрівського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Чикало 

Руслан Олександрович 

-  директор Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації 

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 

 28) Про призначення МЕЛЬНИЧУК Л.М. на посаду директора 

ЦЕНТРУ ПО НАРАХУВАННЮ ТА ЗДІЙСНЕННЮ СОЦІАЛЬНИХ 

ВИПЛАТ 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Чикало 

Руслан Олександрович 

-  директор Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  соціального захисту населення 

 

 29) Про призначення МАРТИНЕНКА І.М. на посаду директора 

Мокрокалигірського психоневрологічного інтернату 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Чикало 

Руслан Олександрович 

-  директор Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації 

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 

 30) Про призначення ІСАКОВА В.М. на посаду директора 

Вікторівського психоневрологічного інтернату 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Чикало 

Руслан Олександрович 

-  директор Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації 

 

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 

 31) Про затвердження Положення про порядок передачі об’єктів права 

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 
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 32)  Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за 

оренду майна обласної комунальної власності та пропорції її розподілу, 

затвердженої рішенням обласної ради  від 06.04.2012 № 14-5/VI  

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 

 33) 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 

 

 34) Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю 

«Чорнобаївська центральна районна аптека № 35» на передачу в суборенду 

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 

  

35) Про внесення змін до кодів видів економічної діяльності суб’єкту 

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 
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36) Про утворення статутного капіталу КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кошова 

Лариса Миколаївна 

- начальник управління охорони здоров'я 

обласної державної адміністрації 

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 

  

 37) Про утворення статутного капіталу КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ДИТЯЧИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ САНАТОРІЙ "СОСНОВИЙ БІР" 

 ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кошова 

Лариса Миколаївна 

- начальник управління охорони здоров'я 

обласної державної адміністрації 

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 

  

38) Про утворення статутного капіталу КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ 

САНАТОРІЙ "ПРОЛІСОК" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кошова 

Лариса Миколаївна 

 

- начальник управління охорони здоров'я 

обласної державної адміністрації 
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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 

 

 39) Про утворення статутного капіталу КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ 

ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ "РУСЬКА ПОЛЯНА" 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кошова 

Лариса Миколаївна 

- начальник управління охорони здоров'я 

обласної державної адміністрації 

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 

  

 40) Про утворення статутного капіталу КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ДИТЯЧИЙ КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ГОРОДИЩЕ" 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кошова 

Лариса Миколаївна 

- начальник управління охорони здоров'я 

обласної державної адміністрації 

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 
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41) Про зміну найменування ЧЕРКАСЬКОГО МУЗИЧНОГО 

УЧИЛИЩА ІМ. С.С. ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО 

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  

  

 42) Про зміну найменування УМАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО 

МУЗИЧНОГО УЧИЛИЩА ІМ. П.Д. ДЕМУЦЬКОГО 

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  

 43)  Про внесення змін до Програми фінансової підтримки підприємств 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 18.12.2018                 

№ 28-4/VII 

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 
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2. 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 

 

3. Про внесення змін до Програми розвитку автомобільних доріг 

загального користування Черкаської області на 2019-2022 роки 

Доповідають: 

Боднар 

Роман Миколайович 

- голова  обласної державної адміністрації 

Легойда  

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

Кокодзей  

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань розвитку інфраструктури та 

житлово-комунального господарства  

 

 4. 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 

 5.  Про обласний бюджет Черкаської області на 2020 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 
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  6. Про комплексну програму функціонування та розвитку системи 

цивільного захисту області, забезпечення мобілізаційної готовності та 

мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного резерву щодо 

попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий 

період на 2020 – 2022 роки 

Доповідають: 

Скоробогатов 

Юрій Анатолійович 

- начальник управління цивільного захисту 

обласної державної адміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

7. Про обласну цільову програму “Призовна дільниця” на 2020-2022 

роки 

Доповідають: 

Курбет 

Євгеній  Олександрович 

- військовий комісар обласного військового 

комісаріату 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

 8. Про внесення змін до рішення обласної ради від 20.04.2018 № 22-

19/VII „Про Програму територіальної оборони Черкаської області на 2018-

2022 роки“ 

Доповідають: 

Курбет 

Євгеній  Олександрович 

- військовий комісар обласного військового 

комісаріату 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 9. Про внесення доповнень у додаток 1 до Програми підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху на період до 2020 року 

Доповідають: 

Чубань 

Сергій Васильович 

- директор Департаменту інфраструктури, 

розвитку та утримання мережі автомобільних 

доріг загального користування місцевого 

значення обласної державної адміністрації 
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Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, місцевого самоврядування, 

забезпечення правопорядку та захисту прав 

людини 

 

10. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.06.2015 № 41-

4/VII "Про  обласну програму 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  

 11. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.09.2014 № 34-

5/VI „Про обласну програму „Надання медичної допомоги хворим 

нефрологічного профілю“ 

Доповідають: 

Кошова 

Лариса Миколаївна 

- начальник управління охорони здоров'я 

обласної державної адміністрації 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

    

- 

голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

 12. Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.01.2014 № 28-

2/VI „Про обласну комплексну програму „Турбота“ на 2014-2020 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 

 

13. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-

13/VІІ „Про Регіональну програму інформатизації Черкаської області на 2016 

– 2017 роки „Електронна Черкащина“ 

Доповідають: 

Товстопят 

Людмила Миколаївна 

- в.о. директора Департаменту культури та 

взаємозв’язків з громадськістю обласної 

державної адміністрації 
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Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

 14. Про внесення змін до програми розвитку боксу в Черкаській області 

на 2018-2022 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  

 15. Про внесення змін до рішення обласної ради від 08.09.2010 № 36-

45/V ,,Про заснування обласної премії для молоді за особливі заслуги у 

розбудові молодіжної політики в області“ 

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  

16. Про погодження клопотань щодо приведення існуючого поділу 

лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення 

особливо захисних лісових ділянок  

Доповідають: 

Вовкодавець 

Сергій Вікторович 

- директор державного підприємства "Черкаське 

військове лісництво" 

Коцеруба 

Дмитро Михайлович 

- начальник Головного центру підготовки 

особового складу Державної прикордонної 

служби України імені генерал-майора Ігоря 

Момота 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

 

- голова постійної комісії обласної ради з питань 

екології, використання природних ресурсів та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
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17. Про погодження надання комунальному підприємству "Чигирин" 

Чигиринської 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 обрання представників громадськості до складу поліцейської 

комісії Головного управління Національної поліції в Черкаській області 

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 

 19. Про делегування представника Черкаської обласної ради до складу 

регіональної комісії з реабілітації при Черкаській обласній державній 

адміністрації 

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 

 20. Про внесення змін до рішення обласної ради від 28.11.2017 № 17-

22/VII "Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Черкаської обласної ради" 

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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21. Про план роботи Черкаської обласної ради на 2020 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 

  

22. Про дострокове припинення повноважень депутата Черкаської 

обласної ради VII скликання Боднарук В.В. 

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 

   

 23. Про виведення депутатів Черкаської обласної ради зі складу  

 постійних комісій 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 

  

 24. Про обрання депутатів Черкаської обласної ради членами постійних 

комісій 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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25. Звіт постійної комісії Черкаської обласної ради з питань 

агропромислового розвитку та земельних відносин 

 Доповідає: 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

26. Звіт постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я 

Доповідає: 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

-     голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

 27. Про хід виконання рішення обласної ради від 30.01.2014 № 28-2/VI 

„Про обласну комплексну програму „Турбота“ на 2014-2020 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 

  

28. Про хід виконання рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-17/VII 

„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  

  

 29. Про рішення Черкаської обласної ради від 25.10.2019 №32-66/VІІ 

"Про підтримку рішення Смілянської районної ради від 28.08.2019 № 51-

19/VII" 

Доповідають: 

Веретільник 

Віталій Васильович 

  -     депутат обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 



25 

 

 

 30. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради VII скликання до 

Верховної Ради України про визнання Законів №128-ІХ «Про внесення змін 

до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у 

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та №129-ІХ «Про 

внесення змін до Податкового Кодексу України щодо детінізації розрахунків 

у сфері торгівлі і послуг» такими, що втратили чинність 

Доповідають: 

Баштан 

Олег Васильович  

- керівник фракції Радикальної партії Олега 

Ляшка 

Ковбоша 

Оксана Романівна 

  -     секретар депутатської фракції політичної 

партії ВО "Свобода" 

 

 31. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Кабінету Міністрів України щодо реалізації проекту "Відновлення  

магістрального водного шляху Е40 на ділянці Дніпро-Вісла: від стратегії до 

планування" 

Доповідає: 

Костюченко 

Володимир Олександрович 

  -     депутат обласної ради 

 

 32. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністерства 

юстиції України, Генерального прокурора України, Міністерства внутрішніх 

справ України, бізнес-омбудсмена та Національного антикорупційного бюро 

України про вжиття заходів щодо захисту законних прав власності громадян, 

які  на відкритих  торгах придбали у власність майно підприємства-банкрута 

ДП "Машинобудівний завод "Оризон", та припинення проявів рейдерства у 

м. Сміла Черкаської області 

Доповідає: 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

  -     депутат обласної ради 

  

33. Про звернення до Голови Верховної Ради України щодо 

дострокового припинення повноважень народних депутатів Стріхарського 

Андрія Петровича, Скічка Олександра Олександровича та Арсенюка Олега 

Олексійовича 

Доповідає: 

Ковбоша 

Оксана Романівна 

  -     секретар депутатської фракції політичної 

партії ВО "Свобода" 
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 34. Про звернення до Президента України, Верховної Ради України, 

Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, Міністерства 

внутрішніх справ України щодо вбивства Артема Мирошниченка 

Доповідає: 

Ковбоша 

Оксана Романівна 

  -     секретар депутатської фракції політичної 

партії ВО "Свобода" 

 35.  Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови 

Верховної Ради України, народних депутатів України, голови Черкаської 

обласної державної адміністрації щодо врегулювання питань, пов'язаних із 

обігом земель сільськогосподарського призначення 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин  Сапартаєвич 

  -     депутат обласної ради 

 

 36. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до голови 

Черкаської обласної державної адміністрації Боднара Р.М., начальника 

Головного управління Національної поліції в Черкаській області Лютого 

В.В., начальника управління Служби безпеки України в Черкаській області 

Погасія Ю.М. щодо неправомірних та злочинних дій групи осіб, які під 

виглядом борців за екологію перешкоджають господарській діяльності 

підприємств 

Доповідає: 

Плічко  

Григорій Іванович 

  -     депутат обласної ради 

   

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 65  депутатів. 

 

Підгорний А.В. 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) 

 

Підгорний А.В. вніс пропозицію обрати секретаріат та перейти до 

розгляду питань порядку денного сесії. 

 

Голосування за секретаріат: 

«За» - 62, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 
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 Підгорний А.В. повідомив, що керівником політичної партії 

«Українське об’єднання патріотів – «УКРОП» в обласній раді обрано 

Далібожака І.С., заступником керівника - Костюченка В.О. 

  Також повідомив про зміни у складі депутатської фракції 

Всеукраїнське об’єднання «ЧЕРКАЩАНИ» в обласній раді. Зазначив, що 

рішенням ради Черкаської обласної організації Всеукраїнське об’єднання 

«Черкащани» 19 грудня 2019 року до складу фракції включено депутатів 

обласної ради Веретільника В.В. та Северина О.Ф. 

 

ВИСТУПИЛИ: Плічко Г.І. 

 Плічко Г.І. виступив із зверненням до голови Черкаської обласної 

державної адміністрації БОДНАРА Р.М., начальника Головного управління 

Національної поліції в Черкаській області ЛЮТОГО В.В., начальника 

Управління Служби безпеки України в Черкаській області ПОГАСІЯ Ю.М. 

щодо неправомірних та злочинних дій групи осіб, які під виглядом борців за 

екологію перешкоджають господарській діяльності підприємств. Звернувся 

до депутатів обласної ради з проханням включити питання в порядок денний 

та підтримати. 

 

Голосування за включення в порядок денний сесії питання «Про звернення 

депутатів Черкаської обласної ради до голови Черкаської обласної 

державної адміністрації Боднара Р.М., начальника Головного управління 

національної поліції в Черкаській області Лютого В.В., начальника 

управління Служби безпеки України в Черкаській області Погасія Ю.М. 

щодо неправомірних та злочинних дій групи осіб, які під виглядом борців за 

екологію перешкоджають господарській діяльності підприємств 

«За» - 62, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

(рішення прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ:  Уманець В.П., Клімов Є.П. 

Уманець В.П. зазначив, що в Черкаському обласному онкодиспансері 

вперше провели операцію з пересадки кісткового мозку. Звернув увагу 

депутатів обласної ради, присутніх, що це - заслуга головного лікаря 

Парамонова В.В. та колективу закладу. Запропонував передбачити 

фінансування обласної програми «Трансплантація аутологічних 

гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку та периферичної крові» 

на 2020 рік для придбання необхідного обладнання. 

 Клімов Є.П. звернувся до міського голови міста Черкаси        

Бондаренка А.В. із зверненням від батьківського колективу спортивного 
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клубу «Гепард» міста Черкаси з проханням відремонтувати систему 

вентиляції, так як спортзал знаходиться в підвальному приміщенні. 

Також звернувся до головуючого з пропозицією надати час для виступу 

представникам громадськості. 

 

Голосування за надання часу для виступу представнику громадськості 

 «За» - 58, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

ВИСТУПИЛИ: Запорожець Л.М., Воронов С.П., Булатецький М.І. 

 Запорожець Л.М. запропонував депутатам обласної ради питання №30 

порядку денного сесії «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

VII скликання до Верховної Ради України про визнання Законів №128-ІХ 

«Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг» та №129-ІХ «Про внесення змін до Податкового Кодексу України 

щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» такими, що втратили 

чинність» підтримати та розглянути першим. 

 Підгорний А.В. зазначив, що питання включено в порядок денний сесії. 

Акцентував увагу, що депутати обласної ради Копійченко В.П.,          

Ковбоша О.Р. та Северин О.Ф. мали напрацювати спільний проєкт звернення. 

 Воронов С.П.  виступив із зверненням щодо притягнення до 

відповідальності колишнього Президента України П. Порошенка, 

запропонував поставити звернення на голосування та включити до порядку 

денного. 

 

Голосування за включення до порядку денного сесії звернення, озвученого 

депутатом обласної ради Вороновим С.П 

«За» 19, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Костюченко В.О., Баштан О.В.  

Костюченко В.О. виступив із зверненням до Президента України, 

Кабінету Міністрів України щодо реалізації проекту "Відновлення  

магістрального водного шляху Е40 на ділянці Дніпро-Вісла: від стратегії до 

планування". Акцентував увагу на необхідності проведення комплексної 

перевірки екологічного дослідження донних відкладень русел річок Дніпро і 

Прип’ять на наявність радіації. 
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Баштан О.В. виступив із зверненням до Президента України                   

В. Зеленського, Голови Верховної Ради України Д. Розумкова, т.в.о. голови 

Національного агенства з питань запобігання корупції Н. Новак, директора 

Національного антикорупційного бюро України А. Ситника, заступника 

Генерального прокурора-керівника Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури Н. Холодницького, в.о. голови Державної аудиторської служби 

України Г. Вашеки щодо можливого порушення народним депутатом 

України А. Яценком вимог чинного законодавства, вчинення корупційних 

правопорушень, виявлення ознак розтрати державних коштів». Запропонував 

включити питання до порядку денного сесії.  

 

Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про 

звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента України          

В. Зеленського, Голови Верховної Ради України Д. Розумкова, т.в.о. голови 

Національного агенства з питань запобігання корупції Н. Новак, директора 

Національного антикорупційного бюро України А. Ситника, заступника 

Генерального прокурора-керівника Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури Н. Холодницького, в.о. голови Державної аудиторської служби 

України Г. Вашеки щодо можливого порушення народним депутатом 

України А. Яценком вимог чинного законодавства, вчинення корупційних 

правопорушень, виявлення ознак розтрати державних коштів» (вноситься 

депутатом обласної ради Баштаном О.В.) 

«За» -26, «Проти» - 0, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 36. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ: Парамонов В.В., Коваленко В.М.  

 

Голосування за порядок денний (за основу) 

«За» -60, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6. 

 

Підгорний А.В. поінформував, що до обласної ради надійшла заява, 

підписана 29 депутатами обласної ради щодо звільнення Легойди С.М. з 

посади голови постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджетів і фінансів. Звернув увагу присутніх на сесії, що питання не найшло 

підтримки на засіданнях комісії та президії. Зазначив, що на сьогодні жоден з 

депутатів обласної ради не відкликав свій підпис. Запропонував означене 

питання включити до порядку денного сесії.  

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Баштан О.В., Лошков О.Г., Маргарян А.Д., 

Мушієк М.Г., Рябошлик О.В. 
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Голосування за включення до порядку денного питання «Про звільнення 

ЛЕГОЙДИ С.М. з посади голови постійної комісії з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету та фінансів Черкаської обласної ради». 

«За» -28, «Проти» - 2, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 35. 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С., Гайович В.Ю. 

Омаргалієв К.С., який запропонував змінити черговість питань порядку 

денного сесії. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Омаргалієва К.С. щодо 

зміни черговості питань порядку денного сесії 

«За» -35, «Проти» - 4, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 25. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Копійченко В.П. запропонував питання № 30 порядку 

денного сесії «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради VII 

скликання до Верховної Ради України про визнання Законів №128-ІХ «Про 

внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг» та №129-ІХ «Про внесення змін до Податкового Кодексу України 

щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» такими, що втратили 

чинність» розглянути першим. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Копійченка В.П. щодо 

зміни черговості питань порядку денного сесії 

«За» -35, «Проти» - 1, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 27. 

 

Голосування за порядок денний (в цілому) 

«За» -59, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

 

1. Питання управління майном обласної комунальної власності. 

 

1) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про призначення ШАРАПИ Л.В. на посаду 

директора Черкаської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ 

ступенів Черкаської обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В., Кравцова Н.О. 
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення ШАРАПИ Л.В. на 

посаду директора Черкаської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 

І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

Голосування  

«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15. 

 

2) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про призначення ГРИНЦЯ С.В. на посаду директора 

комунального закладу «Канівська загальноосвітня санаторна школа-інтернат 

І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення ГРИНЦЯ С.В. на 

посаду директора комунального закладу «Канівська загальноосвітня 

санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради» 

приймається, додається. 

Голосування  

 «За» -52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

3) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про призначення ЧАМАТИ В.І. на посаду директора 

Золотоніської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів 

Черкаської обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення ЧАМАТИ В.І. на 

посаду директора Золотоніської загальноосвітньої санаторної школи-

інтернату І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

Голосування  

 «За» -53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13. 

 

4) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про призначення ПОСТОЛОВСЬКОЇ Л.І. на посаду 

директора Тальнівської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ 

ступенів Черкаської обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення      

ПОСТОЛОВСЬКОЇ Л.І. на посаду директора Тальнівської загальноосвітньої 

санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради» 

приймається, додається. 

Голосування  

 «За» - 54, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12. 
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5) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про призначення МОГИЛЕЯ В.С. на посаду 

директора комунального закладу «Михайлівська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат Черкаської обласної ради». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення МОГИЛЕЯ В.С. на 

посаду директора комунального закладу «Михайлівська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат Черкаської обласної ради» приймається, 

додається. 

Голосування  

 «За» -52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

6) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. -  Про призначення ГРИЦАЙ О.Д. на посаду 

директора Шевченківської спеціалізованої загальноосвітньої школи-

інтернату з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного 

профілю Черкаської обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення ГРИЦАЙ О.Д. на 

посаду директора Шевченківської спеціалізованої загальноосвітньої школи-

інтернату з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного 

профілю Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 16. 

 

7) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про призначення СЕЛЬОДКІНОЇ О.Г. на посаду 

директора комунального закладу "Бабанська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради" 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення СЕЛЬОДКІНОЇ О.Г. 

на посаду директора комунального закладу «Бабанська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради» 

приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» -53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13. 
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8) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про призначення СУПРУНЦЯ В.О. на посаду 

директора Ладижинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 

Черкаської обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення СУПРУНЦЯ В.О. на 

посаду директора Ладижинської спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» -50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 15. 

 

9) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про призначення ЗГАНЯЙКО І.Ф. на посаду 

директора комунального закладу «Черкаський навчально-реабілітаційний 

центр "Країна добра Черкаської обласної ради». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення ЗГАНЯЙКО І.Ф. на 

посаду директора комунального закладу «Черкаський навчально-

реабілітаційний центр «Країна добра Черкаської обласної ради» приймається, 

додається. 

Голосування  

 «За» -51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15. 

 

10) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про призначення ПИЛИПЕНКО М.П. на посаду 

директора комунального закладу «Черкаський навчально-реабілітаційний 

центр Черкаської обласної ради». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення ПИЛИПЕНКО М.П. 

на посаду директора комунального закладу «Черкаський навчально-

реабілітаційний центр Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» -51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15. 
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11) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про призначення МАЙДАНЮК В.Г. на посаду 

директора комунального закладу «Уманський навчально-реабілітаційний 

центр Черкаської обласної ради». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення МАЙДАНЮК В.Г. 

на посаду директора комунального закладу «Уманський навчально-

реабілітаційний центр Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» -51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 14. 

 

12) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про призначення ХРОНІК Т.Є. на посаду директора 

комунального закладу «Корсунь-Шевченківський багатопрофільний 

навчально-реабілітаційний центр "Надія" Черкаської обласної ради». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення ХРОНІК Т.Є. на 

посаду директора комунального закладу «Корсунь-Шевченківський 

багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр "Надія" Черкаської 

обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» -54, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12. 

 

13) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про призначення НОВІЦКАС Л.І. на посаду 

директора комунального закладу «Чигиринський навчально-реабілітаційний 

центр Черкаської обласної ради». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення НОВІЦКАС Л.І. на 

посаду директора комунального закладу «Чигиринський навчально-

реабілітаційний центр Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» -48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 18. 
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14) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про призначення ДАВИДЕНКО Л.В. на посаду 

директора комунального закладу «Черкаський обласний центр роботи з 

обдарованими дітьми Черкаської обласної ради». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення ДАВИДЕНКО Л.В. 

на посаду директора комунального закладу «Черкаський обласний центр 

роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» приймається, 

додається. 

Голосування  

 «За» -50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 16. 

 

15) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про призначення БОГДАНА А.В. на посаду 

директора Смілянського дитячого будинку-інтернату. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення БОГДАНА А.В. на 

посаду директора Смілянського дитячого будинку-інтернату» приймається, 

додається. 

Голосування  

 «За» -46, «Проти» - 0, «Утрималося» -1, «Не голосувало» - 19. 

 

16) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про призначення ФІЛІПОВОЇ Т.Г. на посаду 

директора Кропивнянського дитячого будинку для дітей шкільного віку 

Черкаської обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення ФІЛІПОВОЇ Т.Г. на 

посаду директора Кропивнянського дитячого будинку для дітей шкільного 

віку Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» -52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

17) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про призначення ЧЕПУРНОЇ Н.М. на посаду ректора 

комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради». 
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення ЧЕПУРНОЇ Н.М. на 

посаду ректора комунального навчального закладу «Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської 

обласної ради» приймається, додається. 

Голосування  

 «За» -47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 19. 

 

18) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про призначення ТОРБИ П.В. на посаду директора 

комунального закладу «Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення ТОРБИ П.В. на 

посаду директора комунального закладу «Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради» 

приймається, додається. 

Голосування  

 «За» -48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 17. 

 

19) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. – Про призначення ФІГУРИ О.М. на посаду директора 

Черкаського обласного центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської 

молоді Черкаської обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення ФІГУРИ О.М. на 

посаду директора Черкаського обласного центру туризму, краєзнавства і 

екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради» приймається, 

додається. 

Голосування  

 «За» -54, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11. 

 

20) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про призначення ЛИСЕНКА С.В. на посаду 

директора Золотоніського психоневрологічного інтернату. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення ЛИСЕНКА С.В. на 

посаду директора Золотоніського психоневрологічного інтернату» 

приймається, додається. 

Голосування  

 «За» -  51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15. 
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21) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про призначення ОМЕЛЯН С.М. на посаду 

директора Гельмязівського психоневрологічного інтернату. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення ОМЕЛЯН С.М. на 

посаду директора Гельмязівського психоневрологічного інтернату» 

приймається, додається. 

Голосування  

 «За» -50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 16. 

 

22) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про призначення ЗАЛІЗНЯКА В.В. на посаду 

директора Стеблівського психоневрологічного інтернату. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення ЗАЛІЗНЯКА В.В. на 

посаду директора Стеблівського психоневрологічного інтернату» 

приймається, додається. 

Голосування  

 «За» -50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 16. 

 

23) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про призначення ЧЕРНЕНКО Г.Л. на посаду 

директора Жовтневого психоневрологічного інтернату. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення ЧЕРНЕНКО Г.Л. на 

посаду директора Жовтневого психоневрологічного інтернату» приймається, 

додається. 

Голосування  

 «За» -49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 17. 

 

24) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про призначення СВИЩА Д.В. на посаду директора 

Чехівського психоневрологічного інтернату. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення СВИЩА Д.В. на 

посаду директора Чехівського психоневрологічного інтернату» приймається, 

додається. 

Голосування  

 «За» -51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15. 
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25) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про призначення МОРОЗ Т.М. на посаду директора 

Смілянського психоневрологічного інтернату. 

 

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

посаду директора Смілянського психоневрологічного інтернату» 

приймається, додається. 

Голосування  

 «За» -50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 15. 

 

26) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про призначення ПІКОВСЬКОЇ А.П. на посаду 

директора  Будищенського психоневрологічного інтернату. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення ПІКОВСЬКОЇ А.П. 

на посаду директора  Будищенського психоневрологічного інтернату» 

приймається, додається. 

Голосування  

 «За» -51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15. 

 

27) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про призначення МИХНА О.К. на посаду директора 

Ротмістрівського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення МИХНА О.К. на 

посаду директора Ротмістрівського будинку-інтернату для громадян 

похилого віку та інвалідів» приймається, додається. 

Голосування  

 «За» - 49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 17. 

 

28) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про призначення МЕЛЬНИЧУК Л.М. на посаду 

директора ЦЕНТРУ ПО НАРАХУВАННЮ ТА ЗДІЙСНЕННЮ 

СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення МЕЛЬНИЧУК Л.М. 

на посаду директора ЦЕНТРУ ПО НАРАХУВАННЮ ТА ЗДІЙСНЕННЮ 

СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ» приймається, додається. 

Голосування  

 «За» -51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 14. 
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29) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про призначення МАРТИНЕНКА І.М. на посаду 

директора Мокрокалигірського психоневрологічного інтернату. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення МАРТИНЕНКА І.М. 

на посаду директора Мокрокалигірського психоневрологічного інтернату» 

приймається, додається. 

Голосування  

 «За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 14. 

 

30) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про призначення ІСАКОВА В.М. на посаду 

директора Вікторівського психоневрологічного інтернату. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення ІСАКОВА В.М. на 

посаду директора Вікторівського психоневрологічного інтернату» 

приймається, додається. 

Голосування  

 «За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 15. 

 

31) СЛУХАЛИ: 

 Петрова В.О. - Про затвердження Положення про порядок передачі 

об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: Підгорний А.В., Булатецький М.І., Боднар Р.М.,       

Вельбівець О.І., Лупашко О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про затвердження Положення про 

порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад 

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

Голосування  

 «За» -52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

32) СЛУХАЛИ: 

 Петрова В.О. – Про внесення змін до Методики розрахунку орендної 

плати за оренду майна обласної комунальної власності та пропорції її 

розподілу, затвердженої рішенням обласної ради  від 06.04.2012 № 14-5/VI.  

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Тарасенко В.П. 
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до Методики 

розрахунку орендної плати за оренду майна обласної комунальної власності 

та пропорції її розподілу, затвердженої рішенням обласної ради  від 

06.04.2012 № 14-5/VI» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» -54, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12. 

 

33) 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: Підгорний А.В., Лупашко О.В., Кравцова Н.М., Лошков О.Г.  

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання дозволу комунальному 

підприємству "Управління по експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної 

комунальної власності" на передачу в оренду майна» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» -52, «Проти» - 6, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

34) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про надання дозволу товариству з обмеженою 

відповідальністю «Чорнобаївська центральна районна аптека № 35» на 

передачу в суборенду майна. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання дозволу товариству з 

обмеженою відповідальністю «Чорнобаївська центральна районна аптека     

№ 35» на передачу в суборенду майна» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» - 51, «Проти» - 6, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

 

35) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про внесення змін до кодів видів економічної 

діяльності суб’єкту спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Черкаської області. 
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до кодів видів 

економічної діяльності суб’єкту спільної власності територіальних громад 

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

 

Голосування  

 «За» - 52, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

36) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. - Про утворення статутного капіталу 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОБЛАСНИЙ 

ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ 

КАТАСТРОФ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ". 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про утворення статутного капіталу 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОБЛАСНИЙ 

ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ 

КАТАСТРОФ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» - 51, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15. 

 

37) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. – Про утворення статутного капіталу 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ 

САНАТОРІЙ «СОСНОВИЙ БІР" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про утворення статутного капіталу 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ 

САНАТОРІЙ "СОСНОВИЙ БІР» ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

приймається, додається. 

Голосування  

 «За» - 52, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

38) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. – Про утворення статутного капіталу 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОБЛАСНИЙ 

ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «ПРОЛІСОК» ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ». 
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про утворення статутного капіталу 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОБЛАСНИЙ 

ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «ПРОЛІСОК» ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

приймається, додається. 

Голосування  

 «За» - 50, «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15. 

 

39) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. – Про утворення статутного капіталу 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОБЛАСНИЙ 

ДИТЯЧИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ «РУСЬКА ПОЛЯНА» 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про утворення статутного капіталу 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОБЛАСНИЙ 

ДИТЯЧИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ «РУСЬКА ПОЛЯНА» 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» - 50, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 15. 

 

40) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. – Про утворення статутного капіталу 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЧНИЙ 

САНАТОРІЙ «ГОРОДИЩЕ» ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про утворення статутного капіталу 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЧНИЙ 

САНАТОРІЙ «ГОРОДИЩЕ» ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

приймається, додається. 

Голосування  

 «За» - 52, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

41) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. – Про зміну найменування ЧЕРКАСЬКОГО 

МУЗИЧНОГО УЧИЛИЩА ІМ. С.С. ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО. 
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про зміну найменування 

ЧЕРКАСЬКОГО МУЗИЧНОГО УЧИЛИЩА ІМ. С.С. ГУЛАКА-

АРТЕМОВСЬКОГО» приймається, додається. 

Голосування  

 «За» - 57, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

 

42) СЛУХАЛИ: 

 Петрова В.О. – Про зміну найменування УМАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО 

МУЗИЧНОГО УЧИЛИЩА ІМ. П.Д. ДЕМУЦЬКОГО. 

 

ВИСТУПИЛИ: Баштан О.В.  

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про зміну найменування 

УМАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО МУЗИЧНОГО УЧИЛИЩА ІМ. П.Д. 

ДЕМУЦЬКОГО» приймається, додається. 

Голосування  

 «За» - 60, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6. 

 

43) СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. – Про внесення змін до Програми фінансової 

підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Черкаської області на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням обласної 

ради від 18.12.2018   № 28-4/VII. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми 

фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Черкаської області на 2019-2021 роки, затвердженої 

рішенням обласної ради від 18.12.2018 № 28-4/VII» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» - 51, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Звягінцеву О.М. - Про внесення змін до обласної програми охорони 

навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки. 

  

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної 

програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 

роки» приймається, додається. 

Голосування  

«За» -51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15. 
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3. СЛУХАЛИ: 

Боднар Р.М. - Про внесення змін до Програми розвитку автомобільних 

доріг загального користування Черкаської області на 2019-2022 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В., Вельбівець О.І., Судакевич В.Г., Северин О.Ф. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми 

розвитку автомобільних доріг загального користування Черкаської області на 

2019-2022 роки» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» -54, «Проти» - 1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 9. 

 

4. 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». 

 

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. 

Голосування  

«За» -48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 18. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Кравченко Н.М. - Про обласний бюджет Черкаської області на 2020 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: Далібожак І.С., Вельбівець О.І., Лошков О.Г., Воронов С.П. 

 

Голосування (за основу) 

«За» -52, «Проти» - 5, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

  

ВИСТУПИЛИ: Сегеда А.В., Кравченко Н.М., Вельбівець О.І. 

Сегеда А.В. вніс пропозицію здійснити перерозподіл бюджетних 

призначень, передбачених у проєкті бюджету на 2020 рік, а саме: зменшити 

видатки по головному розпоряднику департаменту фінансів із резервного 

фонду на суму 3 мільйони 974 тисячі 700 гривень на таку ж саму для 

фінансування підтримки підприємств спільної власності, це стосується 

комунального підприємства «Аеропорт «Черкаси». Запропонував внести 

відповідні зміни у додаток № 3 , № 6 проєкту бюджету на 2020 рік.  
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Голосування з питання №5. «Про обласний бюджет 

 Черкаської області на 2020 рік» (зміни та доповнення, озвучені  

депутатом обласної ради Сегедою А.В.) 

 «За» -48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 18. 

 

ВИСТУПИЛИ: Боднар Р.М.,  

 Боднар Р.М. запропонував зміни та доповнення до проєкту рішення 

Черкаської обласної ради «Про обласний бюджет Черкаської області на     

2020 рік» (додаються) . 

 

Голосування з питання №5. «Про обласний бюджет Черкаської області на 

2020 рік» (зміни та доповнення, озвучені головою обласної державної 

адміністрації Боднаром Р.М.) 

«За» -52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

Голосування з питання №5. «Про обласний бюджет Черкаської області  

на 2020 рік» (за основу і в цілому з доповненнями) 

«За» -51, «Проти» - 4, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про обласний бюджет Черкаської 

області на 2020 рік» приймається, додається. 

 

(Перерва) 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 47  депутатів. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 49  депутатів. 

 

Підгорний А.В. надав час для виступу керівнику секретаріату 

виконавчого апарату обласної ради Паніщеву Б.Є. для оголошення 

відвідування депутатами обласної ради сесій обласної ради та засідань 

постійних комісій обласної ради.  

 

ВИСТУПИЛИ: Паніщев Б.Є., Булатецький М.І., Вельбівець О.І.,         

Северин О.Ф., Гайович В.Ю., Лупашко О.В. 
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6. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про комплексну програму функціонування та 

розвитку системи цивільного захисту області, забезпечення мобілізаційної 

готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного 

резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час 

та особливий період на 2020 – 2022 роки. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про комплексну програму 

функціонування та розвитку системи цивільного захисту області, 

забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення 

регіонального матеріально-технічного резерву щодо попередження і 

ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період на       

2020 – 2022 роки» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Підгорний А.В., Булатецький М.І.,     

Лупашко О.В. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Веретільника  О.А. - Про обласну цільову програму “Призовна 

дільниця” на 2020-2022 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про обласну цільову програму 

“Призовна дільниця” на 2020-2022 роки» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» -48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 3. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Веретільника  О.А. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

20.04.2018 № 22-19/VII «Про Програму територіальної оборони Черкаської 

області на 2018-2022 роки». 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Яріш А.А. 
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 20.04.2018 № 22-19/VII «Про Програму територіальної оборони 

Черкаської області на 2018-2022 роки» приймається, додається. 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

9. СЛУХАЛИ: 

Чубаня С.В. - Про внесення доповнень у додаток 1 до Програми 

підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2020 року. 

 

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

Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2020 

року» приймається, додається. 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 4. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Данилевського В.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

25.06.2015 № 41-4/VII «Про  обласну програму підтримки закладів вищої 

освіти Черкаської області на 2015-2019 роки». 

 

ВИСТУПИЛИ: Судакевич В.Г., Вельбівець О.І., Ботнар Ю.А., Далібожак І.С., 

Гайович В.Ю. 

Далібожак І.С. повідомив, що надійшло звернення від молодих 

аспірантів Черкаського Національного університету імені Б. Хмельницького 

з проханням придбати медичне обладнання університету для вдосконалення 

навчального процесу. Запропонував доповідачу при можливості передбачити 

кошти на придбання обладнання в Програмі. 

 Гайович В.Ю. звернув увагу депутатів обласної ради, що професійно- 

технічні навчальні заклади не є закладами вищої освіти і відповідна 

Програма не поширюється на них. Запропонував директору Департаменту 

освіти і науки обласної державної адміністрації Данилевському В.В. 

розробити аналогічну Програму підтримки професійно-технічних 

навчальних закладів 

 

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

ради від 25.06.2015 № 41-4/VII «Про  обласну програму підтримки закладів 

вищої освіти Черкаської області на 2015-2019 роки» приймається, додається. 

Голосування  

«За» -51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1. 
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11. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

19.09.2014 № 34-5/VI «Про обласну програму «Надання медичної допомоги 

хворим нефрологічного профілю». 

 

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

ради від 19.09.2014 № 34-5/VI «Про обласну програму «Надання медичної 

допомоги хворим нефрологічного профілю» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

12. СЛУХАЛИ: 

Чикала Р.О. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

30.01.2014 № 28-2/VI «Про обласну комплексну програму «Турбота» на 

2014-2020 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А.  

 

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

ради від 30.01.2014 № 28-2/VI «Про обласну комплексну програму «Турбота» 

на 2014-2020 роки» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

13. СЛУХАЛИ: 

Товстопят Л.М. – Про внесення змін до рішення обласної ради від 

19.02.2016 № 3-13/VІІ «Про Регіональну програму інформатизації Черкаської 

області на 2016 – 2017 роки «Електронна Черкащина». 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Лупашко О.В. 

 

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

ради від 19.02.2016 № 3-13/VІІ «Про Регіональну програму інформатизації 

Черкаської області на 2016 – 2017 роки «Електронна Черкащина» 

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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



49 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Зеленського М.В. - Про внесення змін до програми розвитку боксу в 

Черкаській області на 2018-2022 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Ботнар Ю.А.  

 

Голосування  

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

(рішення не прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ: Плічко В.Г., Пошиваник М.М., Вельбівець О.І.  

Плічко В.Г. заявив, що не спрацювала кнопка системи електронного  

голосування. 

Пошиваник М.М. запропонував повернутися до голосування.  

 

Голосування за повернення до голосування з питання № 14 «Про внесення 

змін до програми розвитку боксу в Черкаській області на 2018-2022 роки» 

«За» -44, «Проти» - 3, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до програми 

розвитку боксу в Черкаській області на 2018-2022 роки» приймається, 

додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: Боднар Р.М. 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Зеленського М.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

08.09.2010 № 36-45/V «Про заснування обласної премії для молоді за 

особливі заслуги у розбудові молодіжної політики в області». 

 

ВИСТУПИЛИ: Ковбоша О.Р., Вельбівець О.І., Ботнар Ю.А., Лупашко О.В. 

Ковбоша О.Р. запропонувала у складі комісії з розгляду клопотань 

кандидатів на здобуття обласної премії для молоді за особливі заслуги у 

розбудові молодіжної політики в області представника Центру соціальних 

служб замінити на представника Центру національно-патріотичного 

виховання. 
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Зеленський М.В. погодився додатково включити до складу зазначеної 

комісії представника Центру національно-патріотичного виховання. 

 

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

ради від 08.09.2010 № 36-45/V «Про заснування обласної премії для молоді за 

особливі заслуги у розбудові молодіжної політики в області» приймається, 

додається. 

Голосування (із доповненнями, за основу і в цілому) 

«За» -49, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Вовкодавця С.В. – Про погодження клопотань щодо приведення 

існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та 

виділення особливо захисних лісових ділянок. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

 

Голосування  

«За» -39, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 13. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. – Про погодження надання комунальному 

підприємству «Чигирин» Чигиринської міської ради спеціального дозволу на 

користування надрами. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про погодження надання 

комунальному підприємству «Чигирин» Чигиринської міської ради 

спеціального дозволу на користування надрами» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10. 
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18. СЛУХАЛИ: 

Паніщева Б.Є. – Про обрання представників громадськості до складу 

поліцейської комісії Головного управління Національної поліції в Черкаській 

області. 

 

ВИСТУПИЛИ: Гайович В.Ю., Вельбівець О.І. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -42, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

19. СЛУХАЛИ: 

Паніщева Б.Є. – Про делегування представника Черкаської обласної 

ради до складу регіональної комісії з реабілітації при Черкаській обласній 

державній адміністрації. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В.  

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про делегування представника 

Черкаської обласної ради до складу регіональної комісії з реабілітації при 

Черкаській обласній державній адміністрації» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

20. СЛУХАЛИ: 

Паніщева Б.Є. – Про внесення змін до рішення обласної ради від 

28.11.2017 № 17-22/VII «Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків 

у діяльності Черкаської обласної ради». 

 

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

ради від 28.11.2017 № 17-22/VII «Про утворення комісії з оцінки корупційних 

ризиків у діяльності Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» -47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 5. 
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ВИСТУПИЛИ: Рябошлик О.В., який запропонував повернутися до 

голосування з питання №18 «Про обрання представників громадськості до 

складу поліцейської комісії Головного управління Національної поліції в 

Черкаській області». 

 

Голосування за повернення до голосування з питання №18. «Про обрання 

представників громадськості до складу поліцейської комісії Головного 

управління Національної поліції в Черкаській області» (пропозиція депутата 

обласної ради Рябошлика О.В.) 

«За» -31, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 22. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В., який запропонував повернутися до 

голосування з питання №16 «Про погодження клопотань щодо приведення 

існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та 

виділення особливо захисних лісових ділянок». 

 

Голосування за повернення до голосування з питання №16. «Про погодження 

клопотань щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до 

Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових 

ділянок» (пропозиція депутата обласної ради Лупашка О.В.) 

«За» -38, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15. 

(пропозиція не прийнята) 

 

21. СЛУХАЛИ: 

Паніщева Б.Є. – Про план роботи Черкаської обласної ради на 2020 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: Судакевич В.Г., Підгорний А.В., Лошков О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про план роботи Черкаської обласної 

ради на 2020 рік» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

22. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. – Про дострокове припинення повноважень депутата 

Черкаської обласної ради VII скликання Боднарук В.В. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В., Вельбівець О.І. 
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про дострокове припинення 

повноважень депутата Черкаської обласної ради VII скликання           

Боднарук В.В.» приймається, додається. 

 

Голосування  

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

 

23. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. – Про виведення депутатів Черкаської обласної ради зі 

складу  постійних комісій обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Лупашко О.В. 

Вельбівець О.І. вніс пропозицію повторно повернутися до голосування 

з питання № 16 «Про погодження клопотань щодо приведення існуючого 

поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення 

особливо захисних лісових ділянок». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про виведення депутатів Черкаської 

обласної ради зі складу постійних комісій обласної ради» приймається, 

додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

Голосування за повернення до голосування з питання №16. «Про погодження 

клопотань щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до 

Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових 

ділянок» (пропозиція депутата обласної ради Лупашка О.В.) 

«За» -37, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 16. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Ботнар Ю.А. 

 

24. СЛУХАЛИ: 

Паніщева Б.Є. – Про обрання депутатів Черкаської обласної ради 

членами постійних комісій обласної ради. 

 

Голосування (за основу) 

«За» -47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6. 
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Голосування з питання №24. «Про обрання депутатів Черкаської 

обласної ради членами постійних комісій обласної ради» (за обрання 

депутата обласної ради Лебединця С. М. членом постійної комісії обласної 

ради з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини) І голосування 

«За» -42, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11. 

(рішення не прийнято) 

Голосування з питання №24. «Про обрання депутатів Черкаської 

обласної ради членами постійних комісій обласної ради» (за повернення до 

голосування щодо обрання депутата обласної ради Лебединця С. М. членом 

постійної комісії обласної ради з питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини) 

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

(пропозиція прийнята) 

Голосування з питання №24. «Про обрання депутатів Черкаської 

обласної ради членами постійних комісій обласної ради» (за обрання 

депутата обласної ради Лебединця С. М. членом постійної комісії обласної 

ради з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини) ІІ голосування 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Підгорний А.В., Вельбівець О.І., Ботнар Ю.А. 

 

Голосування з питання №24. «Про обрання депутатів Черкаської обласної 

ради членами постійних комісій обласної ради» (за обрання депутата 

обласної ради Вельбівця О.І. членом постійної комісії обласної ради з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів) 

«За» -45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

Голосування за проєкт рішення (в цілому) 

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про обрання депутатів Черкаської 

обласної ради членами постійних комісій обласної ради» приймається, 

додається. 

 

25. СЛУХАЛИ: 

Лупашка О.В. – Звіт постійної комісії Черкаської обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та земельних відносин.  
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ВИСТУПИЛИ: Підгорний А.В., Яріш А.А., Колодка І.Л., Вельбівець О.І., 

Северин О.Ф., Гончаренко В.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Звіт постійної комісії Черкаської 

обласної ради з питань агропромислового розвитку та земельних відносин» 

приймається, додається. 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

 

26. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. – Звіт постійної комісії обласної ради з питань 

охорони здоров’я. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Звіт постійної комісії обласної ради з 

питань охорони здоров’я» приймається, додається. 

 

Голосування 

«За» -50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 2. 

 

27. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. – Про хід виконання рішення обласної ради від 

30.01.2014 № 28-2/VI «Про обласну комплексну програму «Турбота» на 

2014-2020 роки». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про хід виконання рішення обласної 

ради від 30.01.2014 № 28-2/VI «Про обласну комплексну програму «Турбота» 

на 2014-2020 роки» приймається, додається. 

Голосування 

«За» -43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10. 

 

28. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. – Про хід виконання рішення обласної ради від 

19.02.2016 № 3-17/VII «Про обласну програму «Шкільний автобус» на 2016 – 

2020 роки». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про хід виконання рішення обласної 

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

на 2016 – 2020 роки» приймається, додається. 

Голосування 

«За» -50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 



56 

 

29. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. – Про рішення Черкаської обласної ради від 

25.10.2019 №32-66/VІІ «Про підтримку рішення Смілянської районної ради 

від 28.08.2019 № 51-19/VII». 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Веретільник В.В., Далібожак В.М.,     

Воронов С.П., Лошков О.Г., Сундуков С., Давиденко О.Г. 

 

Голосування 

«За» -32, «Проти» - 7, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 9. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

30. СЛУХАЛИ: 

Копійченко В.П. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

VII скликання до Верховної Ради України про визнання Законів №128-ІХ 

«Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг» та №129-ІХ «Про внесення змін до Податкового Кодексу України 

щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» такими, що втратили 

чинність.  

Також поінформував, що спільне звернення не напрацьоване. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради VII скликання до Верховної Ради України про визнання 

Законів №128-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про застосування 

реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг» та №129-ІХ «Про внесення змін до Податкового 

Кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» 

такими, що втратили чинність» приймається, додається. 

 

Голосування 

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

Підгорного А.В. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Президента України, Кабінету Міністрів України щодо реалізації проекту 

«Відновлення  магістрального водного шляху Е40 на ділянці Дніпро-Вісла: 

від стратегії до планування». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України щодо 

реалізації проекту «Відновлення  магістрального водного шляху Е40 на 

ділянці Дніпро-Вісла: від стратегії до планування» приймається, додається. 

 

Голосування 

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

 

32. СЛУХАЛИ: 

Лупашка О.В. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Міністерства юстиції України, Генерального прокурора України, 

Міністерства внутрішніх справ та Національного антикорупційного бюро 

України про вжиття заходів щодо захисту законних прав власності громадян, 

які  на відкритих  торгах придбали у власність майно підприємства-банкрута 

ДП «Машинобудівний завод «Оризон», та про припинення проявів 

рейдерства у м.Сміла Черкаської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А., Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Міністерства юстиції України, Генерального прокурора 

України, Міністерства внутрішніх справ України, бізнес-омбудсмена та 

Національного антикорупційного бюро України про вжиття заходів щодо 

захисту законних прав власності громадян, які  на відкритих  торгах 

придбали у власність майно підприємства-банкрута ДП «Машинобудівний 

завод «Оризон», та припинення проявів рейдерства у м. Сміла Черкаської 

області» приймається, додається. 

Голосування (зі змінами) 

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

 

33. СЛУХАЛИ: 

Ботнара Ю.А. - Про звернення до Голови Верховної Ради України щодо 

дострокового припинення повноважень народних депутатів Стріхарського 
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Андрія Петровича, Скічка Олександра Олександровича та Арсенюка Олега 

Олексійовича. 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Гончаренко В.Г. 

Голосування  

«За» -40, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 10. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

34. СЛУХАЛИ: 

Ковбошу О.Р. – Про звернення до Президента України, Верховної Ради 

України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, 

Міністерства внутрішніх справ України щодо вбивства Артема 

Мирошниченка. 

 

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

Верховної Ради України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури 

України, Міністерства внутрішніх справ України щодо вбивства Артема 

Мирошниченка» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» -45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

35. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, голови 

Черкаської обласної державної адміністрації щодо врегулювання питань, 

пов'язаних із обігом земель сільськогосподарського призначення. 

 

Голосування  

«За» -27, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 25. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийняте. 

(протокольно) 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Северин О.Ф. 

 

 

 

 



59 

 

36. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

голови Черкаської обласної державної адміністрації Боднара Р.М., 

начальника Головного управління Національної поліції в Черкаській області 

Лютого В.В., начальника управління Служби безпеки України в Черкаській 

області Погасія Ю.М. щодо неправомірних та злочинних дій групи осіб, які 

під виглядом борців за екологію перешкоджають господарській діяльності 

підприємств. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до голови Черкаської обласної державної адміністрації 

Боднара Р.М., начальника Головного управління Національної поліції в 

Черкаській області Лютого В.В., начальника управління Служби безпеки 

України в Черкаській області Погасія Ю.М. щодо неправомірних та 

злочинних дій групи осіб, які під виглядом борців за екологію 

перешкоджають господарській діяльності підприємств» приймається, 

додається. 
 

Голосування  

«За» -45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. Северин О.Ф. 

Северин О.Ф. вніс пропозицію повернутися до голосування з питання 

№33 порядку денногосесії «Про звернення до Голови Верховної Ради 

України щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів 

Стріхарського Андрія Петровича, Скічка Олександра Олександровича та 

Арсенюка Олега Олексійовича». 

 

Голосування за повернення до голосування з питання №33. «Про звернення до 

Голови Верховної Ради України щодо дострокового припинення повноважень 

народних депутатів Стріхарського Андрія Петровича, Скічка Олександра 

Олександровича та Арсенюка Олега Олексійовича» (пропозиція депутата 

обласної ради Северина О.Ф.) 

«За» -44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 8. 

(пропозиція прийнята) 
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Голосування з питання №33. «Про звернення до Голови Верховної Ради 

України щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів 

Стріхарського Андрія Петровича, Скічка Олександра Олександровича та 

Арсенюка Олега Олексійовича» (ІІ голосування) 

«За» -41, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 9. 

(пропозиція прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В. запропонував повернутися до голосування з 

питання № 16 порядку денного сесії «Про погодження клопотань щодо 

приведення існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на 

категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок». 

 

Голосування за повернення до голосування з питання №16. «Про погодження 

клопотань щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до 

Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових 

ділянок» (пропозиція депутата обласної ради Лупашка О.В.) 

«За» -30, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 22. 

 

Підгорний А.В. поінформував, що всі питання порядку денного 34 сесії 

обласної ради сьомого скликання розглянуті. Привітав депутатів обласної 

ради та запрошених з Новим роком та Різдвом Христовим. 

Оголосив 34 сесію обласної ради сьомого скликання закритою. 

 

 

 

Голова                                                                                         А. ПІДГОРНИЙ  


