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Тридцять шоста сесія 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

18.03.2020                                       м. Черкаси                                    №  64 
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обласної ради  

 

 

 

 

У роботі пленарного засідання  

взяли участь:   

         

депутати обласної ради   -   61 

 

запрошені -   17 

(Списки  додаються) 

 

 

                                  

 

Головуючий –  Підгорний А.В. 

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

Ковбоша О.Р., Далібожак В.М., Морозюк М.О. 
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Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 53  депутати. 

 

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. поінформував, що від депутата обласної ради 

Захарцева П.П. надійшло повідомлення про його вихід із депутатської групи 

«Основа». Також зазначив, що надійшло повідомлення від голови фракції ВО 

«Батьківщина» Чена В.Є. про те, що депутат обласної ради Захарцев П.П. 

увійшов до фракційного об’єднання ВО «Батьківщина».  

 

Підгорний А.В. зазначив, що враховуючи надзвичайну ситуацію, що 

склалася з поширенням короновірусу в Україні, виникла нагальна 

необхідність внести зміни до обласного бюджету Черкаської області, що 

дозволить здійснити певні заходи, спрямовані на запобігання виникненню і 

поширенню короновірусної хвороби в області. Відповідний проєкт рішення 

«Про внесення змін до рішення обласної ради від 20.12.2020 № 34-47/VII 

«Про обласний бюджет Черкаської області на 2020 рік», поданий обласною 

державною адміністрацією, роздано депутатам, розглянуто на засіданні 

постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів.  

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Кравченко Н.М., Мовчан В.О., Мушієк М.Г. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 59  депутатів. 

 

ВИСТУПИЛИ: Северин О.Ф., Легойда С.М. 

 Легойда С.М. зачитала зміни до рішення обласної ради від 20.12.2020 

№ 34-47/VII «Про обласний бюджет Черкаської області на 2020 рік», 

зазначила, що вони розглянуті та погоджені на засіданні постійної комісії. 

 

Підгорний А.В. запропонував включити питання «Про внесення змін 

до рішення обласної ради від 20.12.2020 № 34-47/VII «Про обласний бюджет 

Черкаської області на 2020 рік» до порядку  денного сесії обласної ради та 

розглянути його на початку пленарного засідання. 

Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про 

внесення змін до рішення обласної ради від 20.12.2019 №34-47/VII «Про 

обласний бюджет Черкаської області на 2020 рік» 

 «За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11. 
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ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Лупашко О.В. 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

20.12.2020 № 34-47/VII «Про обласний бюджет Черкаської області на 2020 

рік». 

 

ВИРІШИЛИ:  

 рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради 

від 20.12.2020 № 34-47/VII «Про обласний бюджет Черкаської області на 

2020 рік» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 7. 

 

28. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про припинення державному підприємству 

"Канівське лісове господарство" права користування мисливськими 

угіддями. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 рішення обласної ради «Про припинення державному підприємству 

"Канівське лісове господарство" права користування мисливськими 

угіддями» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11. 

 

29. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про надання ТОВ "Мисливське господарство «Клуб 

«Рось» у користування мисливських угідь. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання ТОВ "Мисливське 

господарство «Клуб «Рось» у користування мисливських угідь» приймається, 

додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11. 

 

30. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про умови оплати праці заступника голови 

Черкаської обласної. 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г. заявив про наявність конфлікту інтересів. 
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ВИРІШИЛИ:  

 рішення обласної ради «Про умови оплати праці заступника голови 

Черкаської обласної» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

31. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про виведення депутата Черкаської обласної ради 

МУШІЄКА М.Г. зі складу постійної комісії обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г. заявив про наявність конфлікту інтересів. 

 

ВИРІШИЛИ: 

  рішення обласної ради «Про виведення депутата Черкаської обласної 

ради МУШІЄКА М.Г. зі складу постійної комісії обласної ради» 

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» - 57, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

32. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про клопотання щодо нагородження Грамотою 

Верховної Ради України ТРЕНКІНА Ю.В. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 рішення обласної ради «Про клопотання щодо нагородження Грамотою 

Верховної Ради України ТРЕНКІНА Ю.В.» приймається, додається. 

Голосування  

 «За» - 54, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

 

33. СЛУХАЛИ: 

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

26.06.2012 № 16-10/VI "Про заснування обласної стипендії перспективним 

спортсменам області". 

 

ВИРІШИЛИ:  

 рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради 

від 26.06.2012 № 16-10/VI «Про заснування обласної стипендії 

перспективним спортсменам області» приймається, додається. 
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Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

34. СЛУХАЛИ: 

Вороніна О.В., Куратченка М.В. з інформаціями про стан законності, 

боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати 

діяльності прокуратури Черкаської області та Головного управління 

Національної поліції в Черкаській області на території області. 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Коваленко В.М., Ботнар Ю.А., Лупашко О.В., 

Костюченко В.О., Судакевич В.Г., Вельбівець О.І., Ковбоша О.Р.,         

Воронов С.П., Скіченко А.П. 

 

 

 

 

35. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про хід виконання рішення Черкаської обласної ради 

від 02.03.2018 № 21-20/VIІ "Про програму зайнятості населення Черкаської 

області на 2018-2020 роки". 

 

ВИРІШИЛИ:  

 рішення обласної ради «Про хід виконання рішення Черкаської 

обласної ради від 02.03.2018 № 21-20/VIІ «Про програму зайнятості 

населення Черкаської області на 2018-2020 роки» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

36. СЛУХАЛИ: 

Данилевського В.В. - Про хід виконання обласної цільової програми 

«Інноваційні школи Черкащини» на період до 2020 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: Воронов С.П. 

 

ВИРІШИЛИ: 

  рішення обласної ради «Про хід виконання обласної цільової програми 

«Інноваційні школи Черкащини» на період до 2020 року» приймається, 

додається. 

 

Голосування  

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

Бохіна Р.С. - Про хід виконання рішення Черкаської обласної ради від 

18.12.2018 № 28-2/VIІ «Про затвердження Програми розвитку автомобільних 

доріг загального користування Черкаської області на 2019-2022 роки». 

 

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

Судакевич В.Г., Далібожак В.М., Скіченко А.П., Воронов С.П., Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 рішення обласної ради «Про хід виконання рішення Черкаської 

обласної ради від 18.12.2018 № 28-2/VIІ «Про затвердження Програми 

розвитку автомобільних доріг загального користування Черкаської області на 

2019-2022 роки» приймається, додається. 

 

Голосування  

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

 

38. СЛУХАЛИ: 

Лашкула В.Г. - Про стан розвитку у Черкаській області важливих 

суб’єктів соціальної сфери: аматорських футбольних клубів МСК «Дніпро» 

м. Черкаси, аматорських футбольних клубів «Альтаїр» Драбів, «Златокрай» 

Золотоноша, «Росава» ОТГ Степанці, «Зоря-Академія» ОТГ Білозір’я та 

інших, а також єдиного професійного футбольного клубу «Черкащина» і 

додаткові заходи по їх організаційній, партнерській та рекламно-

інформаційній підтримці. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В. 

 

Голосування  

 «За» - 19, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 41. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

39. СЛУХАЛИ: 

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

Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

щодо недопущення закриття санаторних шкіл та санаторних шкіл-інтернатів 

у зв’язку з прийняттям Закону України «Про повну загальну середню освіту». 

 

ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В. 
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ВИРІШИЛИ:  

 рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України щодо недопущення закриття санаторних шкіл та санаторних шкіл-

інтернатів у зв’язку з прийняттям Закону України «Про повну загальну 

середню освіту» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» - 53, «Проти» - 1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 5. 

 

40. СЛУХАЛИ: 

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

Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

щодо вшанування пам’яті Піддубного І.М. до 150-річчя від дня його 

народження, яке відзначатиметься 8 жовтня 2021 року. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України щодо вшанування пам’яті Піддубного І.М. до 150-річчя від дня його 

народження, яке відзначатиметься 8 жовтня 2021 року» приймається, 

додається. 

Голосування  

 «За» - 57, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 3. 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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

Міністра охорони здоров'я України щодо внесення КНП "Уманська 

центральна лікарня" Уманської районної ради до числа опорних лікарень 

Черкаського госпітального округу. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до Міністра охорони здоров'я України щодо внесення КНП "Уманська 

центральна лікарня" Уманської районної ради до числа опорних лікарень 

Черкаського госпітального округу» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» - 58, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

 

42. СЛУХАЛИ: 

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

Верховної Ради України. 

 

ВИРІШИЛИ:  
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 рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до Верховної Ради України» приймається, додається. 

 

Голосування  

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

 

43. СЛУХАЛИ: 

Гончаренка В.Г. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо можливості 

повернення спеціального режиму оподаткування податком на додану 

вартість. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 

можливості повернення спеціального режиму оподаткування податком на 

додану вартість» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 6. 

 

44. СЛУХАЛИ: 

Гончаренка В.Г. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

щодо впровадження земельної реформи в Україні. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Лупашко О.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України щодо впровадження земельної реформи в Україні» приймається, 

додається. 

 

Голосування  

 «За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 6. 

 

45. СЛУХАЛИ: 

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

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. 
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ВИРІШИЛИ:  

 рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України» 

приймається, додається. 

Голосування  

 «За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

46. СЛУХАЛИ: 

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

Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О.  

ВИСТУПИЛИ: Шевченко П.В. 

ВИРІШИЛИ:  

 рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О.» приймається, 

додається. 

Голосування  

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

 

47. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В.- Про приєднання громад Черкаської області до 

народної ініціативи реформування земельних відносин. 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А. 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про приєднання громад Черкаської 

області до народної ініціативи реформування земельних відносин» 

приймається, додається. 

Голосування  

 «За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 11. 

 

48. СЛУХАЛИ: 

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

Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

щодо відтермінування реформи вторинної ланки медичної допомоги до 

завершення реформи децентралізації в Україні. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України щодо відтермінування реформи вторинної ланки медичної допомоги 

до завершення реформи децентралізації в Україні» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» - 53, «Проти» - 1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 6. 
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49. СЛУХАЛИ: 

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

до Голови Верховної Ради України Разумкова Дмитра Олександровича щодо 

недопущення прийняття без доопрацювання Законів України, окремі 

положення яких спрямовані на знищення мисливської та лісової галузі. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради  до Голови Верховної Ради України Разумкова Дмитра Олександровича 

щодо недопущення прийняття без доопрацювання Законів України, окремі 

положення яких спрямовані на знищення мисливської та лісової галузі» 

приймається, додається. 

 

Голосування  

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

 

50. СЛУХАЛИ: 

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

VII скликання до Начальника Головного управління Національної поліції в 

Черкаській області Куратченка М.В., прокурора Черкаської області     

Вороніна О.В. щодо неналежного здійснення досудового розслідування ряду 

кримінальних проваджень. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради VII скликання до Начальника Головного управління 

Національної поліції в Черкаській області Куратченка М.В., прокурора 

Черкаської області Вороніна О.В. щодо неналежного здійснення досудового 

розслідування ряду кримінальних проваджень» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 7. 

 

51. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про звернення до Голови Верховної Ради України 

щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів 

Стріхарського А.П.,           Скічка О.О. та Арсенюка О.О. 

 

Голосування  

 «За» - 23, «Проти» - 1, «Утрималося» - 10, «Не голосувало» - 27. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 
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52. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про заяву депутатів Черкаської обласної ради для 

засобів масової інформації. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 рішення обласної ради «Про заяву депутатів Черкаської обласної ради 

для засобів масової інформації» приймається, додається. 

Голосування  

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

 

53. СЛУХАЛИ: 

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

голови Держгеокадастру Башлика Д.О., голови Черкаської обласної 

державної адміністрації Боднара Р.М., в.о начальника Головного управління 

Держгеокадастру у Черкаській області щодо ситуації навколо відведення 

земельних ділянок в адмінмежах Зорянської сільської ради Христинівського 

району. 

Голосування I 

 «За» - 38, «Проти» - 1, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 16. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Клімов Є.П. 

 Лошков О.Г, вніс пропозицію повернутися до голосування з питання, 

що розглядається. 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Лошкова О.Г. 

щодо повернення до голосування з питання №53 «Про звернення депутатів 

Черкаської обласної ради до голови Держгеокадастру Башлика Д.О., голови 

Черкаської обласної державної адміністрації Боднара Р.М., в.о начальника 

Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області щодо ситуації 

навколо відведення земельних ділянок в адмінмежах Зорянської сільської ради 

Христинівського району» 

 «За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 14. 

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування II 

 «За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 12. 

 

ВИРІШИЛИ: 

  рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до голови Держгеокадастру Башлика Д.О., голови Черкаської обласної 

державної адміністрації Боднара Р.М., в.о начальника Головного управління 

Держгеокадастру у Черкаській області щодо ситуації навколо відведення 

земельних ділянок в адмінмежах Зорянської сільської ради Христинівського 

району» приймається, додається. 
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54. СЛУХАЛИ: 

 

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

Міністра охорони здоров'я  України щодо внесення  КНП "Смілянська 

багатопрофільна лікарня ім. Софії Бобринської" Смілянської міської ради до 

числа опорних лікарень Черкаського госпітального округу. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до  Міністра охорони здоров'я  України щодо внесення  КНП 

"Смілянська багатопрофільна лікарня ім. Софії Бобринської" Смілянської 

міської ради до числа опорних лікарень Черкаського госпітального округу» 

приймається, додається. 

 

Голосування  

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

 

55. СЛУХАЛИ: 

 

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

Чорнобаївської районної ради щодо ініціювання перед Черкаською обласною 

радою питання про присвоєння громадянину Хімічу А.І. звання «Почесний 

громадянин Черкащини». 

 

ВИРІШИЛИ:  

 рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до Чорнобаївської районної ради щодо ініціювання перед Черкаською 

обласною радою питання про присвоєння громадянину       Хімічу А.І. звання 

«Почесний громадянин Черкащини» приймається, додається. 

Голосування  

 «За» - 57, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

 

56. СЛУХАЛИ: 

 

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

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 

Міністерства культури України щодо недопущення знищення суспільного 

телебачення і радіо в Черкаській області. 
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ВИРІШИЛИ:  

 рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 

України, Міністерства культури України щодо недопущення знищення 

суспільного телебачення і радіо в Черкаській області» приймається, 

додається. 

 

Голосування  

 «За» - 57, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

 

Різне. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Мушієк М.Г., Скіченко А.П., Северин О.Ф., 

Кошова Л.М., Кравченко Н.М., Гайович В.Ю., Лупашко О.В., Клімов Є.П., 

Кравцова Н.О., Боднар Р.М., Вусик В.М., Лесюк Ю.М., Похольчук Р.В., 

Воронов С.П., Судакевич В.Г. 

 

 Підгорний А.В. оголосив 36 сесію обласної ради сьомого скликання 

закритою.  

 

 

 

 

 

 

Голова                                                                                           А. ПІДГОРНИЙ 


