ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VII скликання
Тридцять сьома сесія

ПРОТОКОЛ
12.06.2020

м. Черкаси

№ 65

пленарного засідання
обласної ради

У роботі пленарного засідання
взяли участь:
депутати обласної ради - 65
запрошені - 72
(Списки додаються)

Головуючий – Підгорний А.В.
Секретаріат:
Павличук В.М., Авраменко М.Ю., Клімов
Ковбоша О.Р., Далібожак В.М., Копійченко В.П.

Є.П.,
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Порядок денний:
1. Питання управління майном обласної комунальної власності
1) Про призначення ДЕМ'ЯНЕНКА М.М. на посаду директора
комунального закладу «Вільшанська спеціальна школа Черкаської обласної
ради»
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Доманський
- голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради
Наталія Олегівна
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
2) Про призначення КОЛЯДЕНКА А.Л. на посаду директора
комунального закладу «Обласна дитячо-юнацька спортивна школа для
інвалідів Черкаської обласної ради»
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Доманський
- голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради
Наталія Олегівна
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
3) Про призначення СІРЕНКА Л.В. на посаду директора комунального
закладу «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа
олімпійського резерву» Черкаської обласної ради
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Доманський
- голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради
Наталія Олегівна
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
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4) Про призначення ЛІСОВОЇ О.М. на посаду директора Черкаського
обласного молодіжного ресурсного центру
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Доманський
- голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради
Наталія Олегівна
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
5) Про передачу майна комунальної власності
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради
Наталія Олегівна
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
6) Про списання майна комунальної власності
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради
Наталія Олегівна
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
7) Про відчуження об'єктів спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Черкаської області
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради
Наталія Олегівна
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
8) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості)
Доповідають:
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Петров
Віталій Олександрович
Кравцова
Наталія Олегівна
Лупашко
Олександр Вікторович

- начальник управління майном виконавчого
апарату обласної ради
- голова постійної комісії обласної ради
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
- голова
постійної
комісії
з
питань
агропромислового розвитку та земельних
відносин

9) Про часткове звільнення від сплати надходжень від орендної плати
на 2020 рік
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради
Наталія Олегівна
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
10) Про внесення змін до кодів видів економічної діяльності суб'єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Далібожак
- директор
комунального
підприємства
Іван Степанович
«Аеропорт Черкаси Черкаської
обласної
ради»
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради
Наталія Олегівна
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
11) Про внесення змін до рішень обласної ради
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради
Наталія Олегівна
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
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12) Про припинення права постійного користування земельними
ділянками та надання їх у користування
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради
Наталія Олегівна
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
Лупашко
- голова
постійної
комісії
з
питань
Олександр Вікторович
агропромислового розвитку та земельних
відносин
13) Про Перелік суб'єктів господарювання та об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради
Наталія Олегівна
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
14) 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
начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Дзюба
директор обласного комунального
Андрій Миколайович
підприємства «Готельний комплекс «Дніпро»
Черкаської обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
2. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської
комісії № 22 Департаменту патрульної поліції
Доповідають:
Паніщев
- керівник секретаріату обласної ради
Богдан Євгенійович
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Лошков
Олександр Геннадійович

- голова постійної комісії обласної ради
з
питань
регламенту,
місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини

3. Про звіт за 2019 рік із проведення моніторингу виконання Плану
реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018-2020 роки
Доповідають:
Стеценко
- директор
Департаменту
регіонального
Василь Борисович
розвитку обласної державної адміністрації
Легойда
- голова постійної комісії обласної ради
Світлана Михайлівна
з питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
4. Про Стратегію розвитку Черкаської області на період 2021-2027 роки
Доповідають:
Стеценко
- директор
Департаменту
регіонального
Василь Борисович
розвитку обласної державної адміністрації
Боднар
- голова обласної державної адміністрації
Роман Миколайович
Легойда
- голова постійної комісії обласної ради
Світлана Михайлівна
з питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
5. Про обласну цільову соціальну програму «Молодь Черкащини» на
2020 рік
Доповідають:
Зеленський
начальник управління у справах сім’ї,
Максим Васильович
молоді та спорту обласної державної
адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
6. Про обласну цільову соціальну програму підтримки сім'ї до 2024
року
Доповідають:
Зеленський
начальник управління у справах сім’ї,
Максим Васильович
молоді та спорту обласної державної
адміністрації
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Доманський
Володимир Миколайович

-

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

7. Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.04.2011 № 5-2/VI
«Про Програму підвищення енергоефективності та зменшення споживання
енергоносіїв Черкаської області на 2011-2020 роки»
Доповідають:
Чубань
- директор Департаменту інфраструктури та
Сергій Васильович
житлово-комунального господарства обласної
державної адміністрації
Кокодзей
- голова постійної комісії обласної ради
Володимир Миколайович
з питань розвитку інфраструктури та
житлово-комунального господарства
8. Про внесення змін до рішення обласної ради від 13.09.2011 № 8-1/VI
«Про регіональну програму розвитку малої гідроенергетики в Черкаській
області на 2011-2020 роки»
Доповідають:
Чубань
- директор Департаменту інфраструктури та
Сергій Васильович
житлово-комунального господарства обласної
державної адміністрації
Легойда
- голова постійної комісії обласної ради з
Світлана Михайлівна
питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
9. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.03.2017
№ 13-5/VII «Про затвердження Програми підвищення безпеки дорожнього
руху на період до 2020 року»
Доповідають:
Чубань
- директор Департаменту інфраструктури та
Сергій Васильович
житлово-комунального господарства обласної
державної адміністрації
Лошков
- голова постійної комісії обласної ради
Олександр Геннадійович
з
питань
регламенту,
місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
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10. Про внесення змін до Обласної програми забезпечення молоді
житлом на 2018 – 2022 роки
Доповідають:
Зеленський
начальник управління у справах сім’ї,
Максим Васильович
молоді та спорту обласної державної
адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
11. Про внесення змін до Програми поповнення бібліотечних фондів у
Черкаській області на 2018-2023 роки
Доповідають:
Товстопят
в.о. начальника Управління культури та
Людмила Миколаївна
охорони культурної спадщини обласної
державної адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
12. Про внесення змін до Програми підтримки діяльності осередків
національних творчих спілок Черкаської області на 2017-2021 роки
Доповідають:
Товстопят
в.о. начальника Управління культури та
Людмила Миколаївна
охорони культурної спадщини обласної
державної адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
13. Про внесення змін до обласної програми поліпшення
кінообслуговування населення на 2014-2020 роки
Доповідають:
Товстопят
в.о. начальника Управління культури та
Людмила Миколаївна
охорони культурної спадщини обласної
державної адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
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14. Про внесення змін до рішення обласної ради від 15.05.2014
№ 31-46/VI «Про встановлення щорічної Всеукраїнської літературної премії
імені Василя Симоненка»
Доповідають:
Товстопят
в.о. начальника Управління культури та
Людмила Миколаївна
охорони культурної спадщини обласної
державної адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
15. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.06.1998 № 2-5
«Про встановлення щорічної обласної премії імені Данила Нарбута»
Доповідають:
Товстопят
в.о. начальника Управління культури та
Людмила Миколаївна
охорони культурної спадщини обласної
державної адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
16. Про внесення змін до складу комісії з присудження обласної премії
імені Данила Нарбута
Доповідають:
Товстопят
в.о. начальника Управління культури та
Людмила Миколаївна
охорони культурної спадщини обласної
державної адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
17. Про внесення змін до складу конкурсної комісії з присудження
обласної премії імені Порфирія Демуцького в галузі аматорської народної
творчості
Доповідають:
Товстопят
в.о. начальника Управління культури та
Людмила Миколаївна
охорони культурної спадщини обласної
державної адміністрації
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Доманський
Володимир Миколайович

-

18. Про внесення змін до
«Про обласну краєзнавчу
Доповідають:
Товстопят
Людмила Миколаївна
Доманський
Володимир Миколайович

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
рішення обласної ради від 30.10.2001 №22-6
премію імені Михайла Максимовича»
в.о. начальника Управління культури та
охорони культурної спадщини обласної
державної адміністрації
голова постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту

19. Про внесення змін до рішення обласної ради від 03.03.2006
№ 27-14/IV «Про встановлення обласних персональних стипендій»
Доповідають:
Товстопят
в.о. начальника Управління культури та
Людмила Миколаївна
охорони культурної спадщини обласної
державної адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
20. Про внесення змін до Положення про персональні стипендії
народним артистам України
Доповідають:
Товстопят
в.о. начальника Управління культури та
Людмила Миколаївна
охорони культурної спадщини обласної
державної адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
21. Про внесення змін до рішення обласної ради від 07.08.2008
№ 20-9/V «Про встановлення обласної персональної стипендії художньому
керівнику та головному диригенту Черкаського академічного заслуженого
українського народного хору обласної філармонії, заслуженому діячу
мистецтв України Трофименку Л.М.»
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Доповідають:
Товстопят
Людмила Миколаївна
Доманський
Володимир Миколайович

-

-

в.о. начальника Управління культури та
охорони культурної спадщини обласної
державної адміністрації
голова постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту

22. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.06.2015
№ 41-4/VІ «Про обласну програму підтримки закладів вищої освіти
Черкаської області на 2015-2024 роки»
Доповідають:
Сімушіна
т.в.о. начальника Управління освіти і науки
Оксана Іванівна
обласної державної адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
23. Про внесення змін до обласної програми «Шкільний автобус» на
2016-2020 роки
Доповідають:
Сімушіна
т.в.о. начальника Управління освіти і науки
Оксана Іванівна
обласної державної адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
24. Про внесення змін до обласної програми впровадження у навчально
- виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2021 року
Доповідають:
Сімушіна
т.в.о. начальника Управління освіти і науки
Оксана Іванівна
обласної державної адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту

12
25. Про внесення змін до рішення обласної ради від 07.10.2016 № 92/VII «Про обласну цільову програму «Інноваційні школи Черкащини» на
період до 2020 року»
Доповідають:
Сімушіна
т.в.о. начальника Управління освіти і науки
Оксана Іванівна
обласної державної адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
26. Про внесення змін до обласної програми підвищення якості
шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року
Доповідають:
Сімушіна
т.в.о. начальника Управління освіти і науки
Оксана Іванівна
обласної державної адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
27. Про внесення змін до обласної програми розвитку дошкільної
освіти на період до 2022 року
Доповідають:
Сімушіна
т.в.о. начальника Управління освіти і науки
Оксана Іванівна
обласної державної адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
28. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.03.2017
№ 13-2/VII «Про Програму підтримки української мови в Черкаській області
на 2017-2020 роки»
Доповідають:
Сімушіна
т.в.о. начальника Управління освіти і науки
Оксана Іванівна
обласної державної адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту

13
29. Про внесення змін до складу комісії з проведення конкурсу на
здобуття стипендії перспективним та провідним спортсменам області
Доповідають:
Зеленський
начальник управління у справах сім’ї,
Максим Васильович
молоді та спорту обласної державної
адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
30. Про внесення змін до рішення обласної ради від 03.06.2016
№ 5-2/VIІ «Про обласну програму охорони навколишнього природного
середовища на 2016 – 2020 роки»
Доповідають:
Звягінцева
начальник управління екології та природних
Олена Миколаївна
ресурсів обласної державної адміністрації
Боднар
- голова обласної державної адміністрації
Роман Миколайович
Омаргалієв
- голова постійної комісії обласної ради з
Костянтин Сапартаєвич
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
31. Про внесення змін у додаток 1 до Програми забезпечення
правопорядку, запобігання і протидії корупції в області на 2016-2020 роки
Доповідають:
Безщасний
заступник голови обласної державної
Юрій Михайлович
адміністрації
Боднар
- голова обласної державної адміністрації
Роман Миколайович
Лошков
голова постійної комісії обласної ради
Олександр Геннадійович
з питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення
правопорядку та захисту прав людини
32. Про внесення змін до рішення обласної ради від 01.03.2019
№ 29-30/VII «Про обласну програму "Трансплантація аутологічних
гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку та периферичної крові»
на 2019–2023 роки»
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Доповідають:
Кошова
Лариса Миколаївна
Парамонов
Віктор Володимирович

- начальник управління охорони здоров’я
обласної державної адміністрації
- голова постійної комісії обласної ради
з питань охорони здоров’я

33. Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.01.2014
№ 28-3/VI «Про програму розвитку рибного господарства водойм Черкаської
області на 2014-2020 роки»
Доповідають:
Яріш
директор Департаменту агропромислового
Анатолій Анатолійович
розвитку обласної державної адміністрації
Легойда
голова постійної комісії обласної ради з
Світлана Михайлівна
питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
Лупашко
голова постійної комісії обласної ради з
Олександр Вікторович
питань агропромислового розвитку та
земельних відносин
34. Про внесення змін до рішення Черкаської обласної ради від
20.12.2019 № 34-47/VII «Про обласний бюджет Черкаської області на 2020
рік»
Доповідають:
Кравченко
- директор Департаменту фінансів
Наталія Миколаївна
обласної державної адміністрації
Боднар
- голова обласної державної адміністрації
Роман Миколайович
Легойда
- голова постійної комісії обласної ради
Світлана Михайлівна
з питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
35. Про території та об'єкти природно-заповідного фонду області
Доповідають:
Звягінцева
начальник управління екології та природних
Олена Миколаївна
ресурсів обласної державної адміністрації
Омаргалієв
голова постійної комісії обласної ради з
Костянтин Сапартаєвич
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
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36. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України
ОТЗЕМКУ В.М.
Доповідають:
Паніщев
керівник секретаріату обласної ради
Богдан Євгенійович
Сімушіна
т.в.о. начальника Управління освіти і науки
Оксана Іванівна
обласної державної адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
37. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України
КОДАК Н.І.
Доповідають:
Паніщев
керівник секретаріату обласної ради
Богдан Євгенійович
Сімушіна
т.в.о. начальника Управління освіти і науки
Оксана Іванівна
обласної державної адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
38. Звіт постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту
населення
Доповідає:
Захарцев
- голова постійної комісії обласної ради з
Павло Петрович
питань соціального захисту населення
39. Звіт постійної комісії обласної ради з питань екології,
використання природних ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій
Доповідає:
Омаргалієв
голова постійної комісії обласної ради з
Костянтин Сапартаєвич
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
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40.
Про
обрання
депутата
Черкаської
обласної
ради
МОСКАЛЕНКО В.Ю. членом постійної комісії обласної ради
Доповідають:
Паніщев
- керівник секретаріату обласної ради
Богдан Євгенійович
Лошков
- голова постійної комісії обласної ради
Олександр Геннадійович
з питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
41. Звіт голови Черкаської обласної державної адміністрації
БОДНАРА Р.М. щодо виконання заходів, спрямованих на боротьбу з
поширенням захворювання на COVID - 19, та щодо розподілу фінансового
ресурсу, спрямованого на покращення доріг в області
Доповідають:
Чен
- керівник депутатської фракції політичної
Віталій Єн-Ханович
партії Всеукраїнське об'єднання
«Батьківщина» в обласній раді
Боднар
- голова обласної державної адміністрації
Роман Миколайович
Парамонов
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Володимирович
з питань охорони здоров’я
Кокодзей
Володимир Миколайович

- голова постійної комісії обласної ради
з питань розвитку інфраструктури та
житлово-комунального господарства

42. Про створення тимчасової контрольної комісії з вивчення фактів
бездіяльності правоохоронних органів та відсутності контролю в
розслідуванні резонансних кримінальних проваджень в місті Жашкові та
Жашківському районі
Доповідають:
Рибченко
- депутат обласної ради
Олександр Володимирович
Лошков
- голова постійної комісії обласної ради
Олександр Геннадійович
з питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
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43. Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради
Доповідає:
Паніщев
- керівник секретаріату обласної ради
Богдан Євгенійович
44. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради VII скликання до
АТ «Укрзалізниця», Міністерства інфраструктури України, Кабінету
Міністрів України щодо недопущення реструктуризації відокремленого
структурного підрозділу «Локомотивне депо Христинівка» регіональної філії
«Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця»
Доповідає:
Баштан
- - депутат обласної ради
Олег Васильович
45. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до голови
Верховної Ради України Разумкова Д.О. щодо недопущення розгляду
законопроєкту № 2681 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок)» Верховною
Радою України
Доповідають:
Ботнар
- член
постійної
комісії
з
питань
Юрій Андрійович
агропромислового розвитку та земельних
відносин
Шевченко
- голова Федерації профспілок області
Петро Васильович
46. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністерства
освіти і науки України щодо повноважень заснування закладів професійної
(професійно-технічної) освіти
Доповідає:
Ковбоша
- секретар фракції Всеукраїнського об'єднання
Оксана Романівна
«Свобода» в обласній раді
47. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до голови
Черкаської обласної державної адміністрації Боднара Р.М. і директора
Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації
Кравченко Н.М. щодо покращення житлових умов заслуженого спортсмена
Данилюка Р.Т.
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Доповідає:
Плічко
Григорій Іванович

-

депутат обласної ради

48. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністерства
інфраструктури України, Державної служби морського та річкового
транспорту України про утворення територіального органу
Доповідає:
Мушієк
- депутат обласної ради
Михайло Григорович
49. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністерства
розвитку громад та територій України щодо забезпечення фінансування
завершення робіт по об’єкту: Капітальний ремонт спортивного басейну по
вул. Б. Хмельницького, 18 в м. Монастирище, Черкаської області
Доповідає:
Клімов
- депутат обласної ради
Євгеній Петрович
50. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради VII скликання до
Президента України В. О. Зеленського, Голови Верховної Ради України Д. О.
Разумкова, Прем’єр-міністра України Д. А. Шмигаля щодо першочерговості
забезпечення доступного, надійного та високотехнологічного медичного
обслуговування громадян України
Доповідає:
Баштан
- депутат обласної ради
Олег Васильович
51. Про підтримку звернення депутатів Чигиринської
об’єднаної територіальної громади до Президента України
Доповідає:
Доманський
- депутат обласної ради
Володимир Миколайович

міської

52. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до народних
депутатів України щодо ситуації навколо Іркліївської лікарні
Доповідає:
Коваленко
- депутат обласної ради
Валентина Михайлівна
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53. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до голови
Черкаської обласної державної адміністрації Боднара Р.М. і директора
Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації
Кравченко Н.М. щодо виділення коштів на капітальний ремонт автомобільної
дороги державного значення Звенигородка-Катеринопіль-Тальне-Маньківка
Доповідає:
Коваленко
- депутат обласної ради
Олександр Анатолійович
54. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністерства
освіти і науки України щодо розв’язання проблеми з проведення конкурсу на
заміщення вакантної посади ректора Уманського державного педагогічного
університету ім. Павла Тичини
Доповідає:
Вельбівець
- депутат обласної ради
Олександр Іванович
55. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента
України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України щодо
недопустимості перегляду мовного законодавства
Доповідає:
Ковбоша
- секретар фракції Всеукраїнського об'єднання
Оксана Романівна
«Свобода» в обласній раді
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Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 60 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)
ГОЛОВУЮЧИЙ:
Підгорний А.В. поінформував, що видано розпорядження про
скликання 37 сесії обласної ради сьомого скликання.
Запропонував обрати секретаріат та перейти до розгляду питань
порядку денного сесії обласної ради.
Голосування за секретаріат
«За»- 56, «Проти»- 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало»- 4.
Підгорний А.В. повідомив, що після виходу із депутатської групи
«Основа» депутата обласної ради Захарцева П.П., кількісний склад групи
складає 4 депутати, що є меншим, ніж встановлена Регламентом обласної
ради кількість її членів. Відповідно до статті 28 Регламенту обласної ради VII
скликання повідомив про розпуск депутатської групи «Основа» в обласній
раді.
Поінформував, що надійшло повідомлення від депутатської фракції
Партії «Відродження» про вступ депутата обласної ради Москаленко В.Ю. до
складу фракції, обраної в багатомандатному виборчому окрузі від Партії
«Відродження».
ВИСТУПИЛИ: Плічко Г.І., Мушієк М.Г., Клімов Є.П., Ботнар Ю.А.,
Далібожак І.С.
Плічко Г.І. зачитав текст звернення депутатів Черкаської обласної ради
до голови Черкаської обласної державної адміністрації Боднара Р.М. і
директора Департаменту фінансів Черкаської обласної державної
адміністрації Кравченко Н.М. щодо покращення житлових умов заслуженого
спортсмена Данилюка Р.Т. та вніс пропозицію включити його в порядок
денний сесії.
Мушієк М.Г. виступив із зверненням до Міністерства інфраструктури
України, Державної служби морського та річкового транспорту України про
утворення територіального органу. Запропонував депутатам обласної ради
включити в порядок денний та підтримати.
Порушив питання про непрозорість та суб’єктивний підхід обласної
державної адміністрації до розподілу коштів з державного бюджету на
розвиток дорожньої інфраструктури у населених пунктах за рахунок
державного дорожнього фонду.
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Клімов Є.П. зачитав звернення до Міністерства розвитку громад та
територій України щодо забезпечення фінансування завершення робіт по
об’єкту «Капітальний ремонт спортивного басейну по вул. Б.
Хмельницького, 18 в м. Монастирище, Черкаської області» та запропонував
включити в порядок денний.
Звернувся до керівництва товариств «Добробут» і «Агровіт», які
виступають орендарями земельних ділянок в селі Велика Севастянівка, з
проханням зустрітися з мешканцями села з питання отримання паїв та
можливості виділення земельних ділянок.
Ботнар Ю.А. зачитав заяву фракції ВО «Свобода» щодо впровадження
нового трудового законодавства. Зазначив, що ВО «Свобода» підтримує акції
профспілок, які сьогодні відбуваються. Запропонував надати час для виступу
голові Федерації профспілок області Шевченку П.В.
Далібожак І.С. повідомив, що виникла проблема з виплатою заробітної
плати в медичних закладах міста Сміли. Запропонував перед виступом
фракції Політичної партії «Українське об’єднання патріотів – «УКРОП»,
надати час для виступу голові Федерації профспілок області Шевченку П.В.
Голосування за надання часу для виступу
голові Федерації профспілок області Шевченку П.В.
«За» - 55, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
ВИСТУПИЛИ: Шевченко П.В., Далібожак І.С., Давиденко О.Г., Боднар Р.М.,
Баштан О.В., Доманський В.М., Коваленко В.М., Судакевич В.Г.,
Коваленко О.А.
Шевченко П.В., який повідомив про ситуацію, що склалася у місті
Сміла з виплатою заробітної плати працівникам медичних закладів
м. Сміла. Звернувся до депутатського корпусу з проханням прийняти
рішення, яке позитивно вплине на ситуацію.
Далібожак І.С. звернувся до колег-депутатів обласної ради, голови
обласної державної адміністрації з пропозицією знайти шляхи вирішення
проблемних питань у м. Сміла.
Давиденко О.Г. вніс пропозицію провести виїзну нараду у місті
Сміла за участі депутатів обласної ради, правоохоронних органів
Далібожак В.М. виступила із пропозицією ввести пряме
президентське правління в місті Сміла до виборів.
Боднар Р.М. повідомив, що з порушеного питання документи
передано до Головного управління Національної поліції в Черкаській області.
Також зазначив, що спільними зусиллями обласної державної адміністрації,
депутатів обласної ради, правоохоронних органів жителі міста Сміла будуть
жити в правовому полі та вчасно отримувати заробітну плату.
Баштан О.В. запропонував звернення депутатів Черкаської обласної
ради VII скликання до Президента України В. О. Зеленського, Голови
Верховної Ради України Д. О. Разумкова, Прем’єр-міністра України Д. А.
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Шмигаля щодо першочерговості забезпечення доступного, надійного та
високотехнологічного медичного обслуговування громадян України
включити в порядок денний сесії.
Доманський В.М. запропонував включити в порядок денний сесії
питання «Про підтримку звернення депутатів Чигиринської міської
об’єднаної територіальної громади до Президента України». Звернувся до
депутатів обласної ради з проханням підтримати.
Коваленко В.М. повідомила, що до неї звернулися представники
Іркліївської територіальної громади Чорнобаївського району з проханням
підтримати звернення жителів Ірклівської обєднаної територіальної громади
Черкаської області щодо ситуації навколо Іркліївської лікарні. Запропонувала
депутатам обласної ради включити в порядок денний та підтримати
звернення громади.
Судакевич В.Г. звернувся до голів районних рад, районних
державних адміністрації Тальнівського, Уманського, Жашківського,
Монстирищенського, Маньківського районів з проханням взяти участь у
співфінансуванні КНП «Уманський центр служби крові».
Вельбівець О.І. виступив з інформацією про вчинення службового
злочину посадовими особами органу місцевого самоврядування, а саме
Лисянської об’єднаної територіальної громади, які винесли з порушенням
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту
об’єднаної територіальної громади на розгляд сесії питання «Про
затвердження типового Положення про передачу у господарське відання
комунального майна». Звернувся до правоохоронних органів, голови
обласної державної адміністрації Боднара Р.М. дати правову оцінку фактам,
винних осіб притягнути до відповідальності.
Коваленко О.А. зачитав звернення до голови Черкаської обласної
державної адміністрації Боднара Р.М. і директора Департаменту фінансів
Черкаської обласної державної адміністрації Кравченко Н.М. щодо виділення
коштів на капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення
Звенигородка-Катеринопіль-Тальне-Маньківка. Запропонував звернення
вкючити в порядок денний та підтримати.
Голосування за надання часу для виступу Кухарчуку Д.В.
«За» - 47, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 14.
ВИСТУПИЛИ: Кухарчук Д.В.
Голосування за надання часу для виступу представнику колективу
Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини Красноштану І.В.
«За» - 48, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14.
ВИСТУПИЛИ: Красноштан І.В., Вельбівець О.І., Ботнар Ю.А.
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Красноштан І.В. звернувся до депутатів обласної ради з проханням
допомогти розв’язати ситуацію, що виникла навколо перенесення конкурсу
на заміщення вакантної посади ректора Уманського державного
педагогічного університету ім. Павла Тичини та покладанням обов’язків
ректора на Петра Курмаєва, не врахувавши рішення Вченої ради та
колективу щодо призначення виконувача обов’язків ректора професора
Андрія Гедзика. Звернувся до депутатського корпусу з пропозицією
підтримати звернення.
Вельбівець О.І. запропонував зазначити його ініціатором означеного
звернення та включити в порядок денний сесії.
Голосування за надання часу для виступу представнику
ветеранів-учасників АТО
«За» - 57, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
ВИСТУПИЛИ: Курченко А., Скіченко А.П., Боднар Р.М.,
Клімов Є.П.,
Северин О.Ф.
Скіченко А.П. зазначив, що має намір віддати землю ветеранам АТО,
але постійно виникають проблеми та відмови з державних установ при
оформленні землі.
Клімов Є.П. також порушив питання забезпечення учасників бойових
дій житловою площею та земельними ділянками, особливо звернути увагу на
формування списку черги. Звернувся до керівництва області з пропозицією
провести нараду з означеного питання.
Голосування за порядок денний (за основу)
«За» -56, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про звернення
депутатів Черкаської обласної ради до голови Черкаської обласної
державної адміністрації Боднара Р.М. і директора Департаменту фінансів
Черкаської обласної державної адміністрації Кравченко Н.М. щодо
покращення житлових умов заслуженого спортсмена Данилюка Р.Т.»
(вноситься депутатом обласної ради Плічком Г.І.)
«За» -54, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
(рішення прийнято)
Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про звернення
депутатів Черкаської обласної ради до Міністерства інфраструктури
України, Державної служби морського та річкового транспорту України
про утворення територіального органу» (вноситься депутатом обласної
ради Мушієком М.Г.)
«За» -60, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
(рішення прийнято)
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Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про звернення
депутатів Черкаської обласної ради до Міністерства розвитку громад та
територій України щодо забезпечення фінансування завершення робіт по
об’єкту «Капітальний ремонт спортивного басейну по
вул. Б. Хмельницького, 18 в м. Монастирище, Черкаської області»
(вноситься депутатом обласної ради Клімовим Є.П.)
«За» -55, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
(рішення прийнято)
Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про звернення
депутатів Черкаської обласної ради VII скликання до Президента України
В. О. Зеленського, Голови Верховної Ради України Д. О. Разумкова, Прем’єрміністра України Д. А. Шмигаля щодо першочерговості забезпечення
доступного, надійного та високотехнологічного медичного обслуговування
громадян України» (вноситься фракцією політичної партії «Радикальна
партія Олега Ляшка»)
«За» -58, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
(рішення прийнято)
Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про підтримку
звернення депутатів Чигиринської міської об’єднаної територіальної
громади до Президента України»
(вноситься депутатом обласної ради Доманським В.М.)
«За» -57, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6.
(рішення прийнято)
Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про звернення
депутатів Черкаської обласної ради до народних депутатів України щодо
ситуації навколо Іркліївської лікарні»
(вноситься депутатом обласної ради Коваленко В.М.)
«За» -59, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4.
(рішення прийнято)
Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про звернення
депутатів Черкаської обласної ради до голови Черкаської обласної
державної адміністрації Боднара Р.М. і директора Департаменту фінансів
Черкаської обласної державної адміністрації Кравченко Н.М. щодо
виділення коштів на капітальний ремонт автомобільної дороги державного
значення Звенигородка-Катеринопіль-Тальне-Маньківка»
(вноситься депутатом обласної ради Коваленком О.А.)
«За» -58, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
(рішення прийнято)
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Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про звернення
депутатів Черкаської обласної ради до Міністерства освіти і науки України
щодо розв’язання проблеми з проведення конкурсу на заміщення вакантної
посади ректора Уманського державного педагогічного університету ім.
Павла Тичини» (вноситься депутатом обласної ради Вельбівцем О.І.)
«За» -56, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
(рішення прийнято)
Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про звернення
депутатів Черкаської обласної ради до Президента України, Голови
Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України щодо недопустимості
перегляду мовного законодавства»
(вноситься депутатом обласної ради Ковбошою О.І.)
«За» -47, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 15.
(рішення прийнято)
ВИСТУПИЛИ: Гайович В.Ю., Боднар Р.М., Підгорний А.В., Вельбівець О.І.,
Далібожак В.М., Яріш А.А., Лошков О.Г., Коваленко О.А., Баштан О.В.
Северин О.Ф.
Гайович В.Ю. вніс пропозицію включити в порядок денний сесії
питання «Про підготовку техніко-економічного обґрунтування до проєкту
державно-приватного партнерства».
Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про підготовку
техніко-економічного обґрунтування до проєкту державно-приватного
партнерства» (пропозиція депутата обласної ради Гайовича В.Ю.)
«За» -26, «Проти» - 2, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 28.
(пропозиція не прийнята)
ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., який вніс пропозицію включити в порядок
денний сесії обласної ради питання «Про висловлення недовіри голові
Черкаської обласної державної адміністрації БОДНАРОВІ Роману
Миколайовичу» та питання «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 включення до порядку денного сесії питання «Про
висловлення недовіри голові Черкаської обласної державної адміністрації
БОДНАРОВІ Роману Миколайовичу» (пропозиція депутата обласної ради
Ботнара Ю.А.)
«За» -12, «Проти» - 7 , «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 39.
(пропозиція не прийнята)
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Голосування за включення до порядку денного сесії питання «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 Ботнара Ю.А.)
«За» -16, «Проти» - 2, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 42.
(пропозиція не прийнята)
Голосування за порядок денний (в цілому)
«За» -52, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11.
Підгорний А.В. оголосив перерву 20 хвилин.
(Перерва)
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 52 депутати.
1. Питання управління майном обласної комунальної власності
1) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про призначення ДЕМ'ЯНЕНКА М.М. на посаду
директора комунального закладу «Вільшанська спеціальна школа Черкаської
обласної ради».
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про призначення ДЕМ'ЯНЕНКА М.М. на
посаду директора комунального закладу «Вільшанська спеціальна школа
Черкаської обласної ради» приймається, додається.
Голосування
«За» - 47, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6.
2) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про призначення КОЛЯДЕНКА А.Л. на посаду
директора комунального закладу «Обласна дитячо-юнацька спортивна школа
для інвалідів Черкаської обласної ради».
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про призначення КОЛЯДЕНКА А.Л. на посаду
директора комунального закладу «Обласна дитячо-юнацька спортивна школа
для інвалідів Черкаської обласної ради» приймається, додається.
Голосування
«За» - 47, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6.
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3) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про призначення СІРЕНКА Л.В. на посаду директора
комунального закладу «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна
школа олімпійського резерву» Черкаської обласної ради.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про призначення СІРЕНКА Л.В. на посаду
директора комунального закладу «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька
спортивна школа олімпійського резерву" Черкаської обласної ради»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 47, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6.
4) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про призначення ЛІСОВОЇ О.М. на посаду
директора Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про призначення ЛІСОВОЇ О.М. на посаду
директора Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 46, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
5) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про передачу майна комунальної власності.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про передачу майна комунальної власності»
приймається, додається.
Голосування (із змінами та доповненнями)
«За» - 47, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
6) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про списання майна комунальної власності.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про списання майна комунальної власності»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 46, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
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7) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про відчуження об'єктів спільної
територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області

власності

ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А.
Голосування (зі змінами)
«За» - 40, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
8) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості).
ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А.
Голосування
«За» - 39, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
9) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про часткове звільнення від сплати надходжень від
орендної плати на 2020 рік.
ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А., Судакевич В.Г., Далібожак І.С., Вельбівець О.І.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про часткове звільнення від сплати
надходжень від орендної плати на 2020 рік» приймається, додається.
Голосування
«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 9.
10) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до кодів видів економічної
діяльності суб'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Черкаської області.
ВИСТУПИЛИ: Копійченко В.П., який запропонував повернутися до питання
№ 8 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
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землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості)».
Підгорний А.В. запропонував повторно розглянути питання, які не
набрали необхідної кількості голосів, після розгляду питань порядку денного.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до кодів видів економічної
діяльності суб'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Черкаської області» приймається, додається.
Голосування
«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
11) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про внесення змін до рішень обласної ради.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішень обласної ради»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
12) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про припинення права постійного користування
земельними ділянками та надання їх у користування.
ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про припинення права постійного
користування земельними ділянками та надання їх у користування»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11.
13) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про Перелік суб'єктів господарювання та об'єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської
області.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І.
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ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про Перелік суб'єктів господарювання та
об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської
області» приймається, додається.
Голосування
«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
14) СЛУХАЛИ:
Петрова В.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.
ВИСТУПИЛИ: Воронов С.П.
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» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
2. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про обрання представників громадськості до складу
поліцейської комісії № 22 Департаменту патрульної поліції.
ВИСТУПИЛИ: Стеценко А.В., Северин О.Ф., Судакевич В.Г., Мороз І.Я.,
Вельбівець О.І., Кривопишин С.А., Мушієк М.Г., Куратченко М.В.
Голосування (за кандидатуру Кривопишина С.А.)
«За» - 25, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 28.
Голосування (за кандидатуру Мороза І.Я.)
«За» - 24, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 31.
Голосування (за кандидатуру Стеценка А.В.)
«За» - 39, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 15.
Голосування (в цілому)
«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
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ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про обрання представників громадськості до
складу поліцейської комісії № 22 Департаменту патрульної поліції»
приймається, додається.
3. СЛУХАЛИ:
Стеценка В.Б. - Про звіт за 2019 рік із проведення моніторингу
виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період
2018-2020 роки.
ВИСТУПИЛИ: Северин О.Ф., Лупашко О.В.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про звіт за 2019 рік із проведення моніторингу
виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період
2018-2020 роки» приймається, додається.
Голосування
«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 12.
4. СЛУХАЛИ:
Стеценка В.Б. - Про Стратегію розвитку Черкаської області на період
2021-2027 роки.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Карманнік Р.В.. Мушієк М.Г., Северин О.Ф.,
Лошков О.Г., Давиденко О.Г., Боднар Р.М.
Голосування
«За» - 32, «Проти» - 1, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 17.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
5. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про обласну цільову соціальну програму ,,Молодь
Черкащини“ на 2020 рік.
Голосування
«За» - 40, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 16.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В., Мушієк М.Г.
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6. СЛУХАЛИ:
Стеценка В.Б. - Про обласну цільову соціальну програму підтримки
сім'ї до 2024 року.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про обласну цільову соціальну програму
підтримки сім'ї до 2024 року» приймається, додається.
Голосування
«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13.
7. СЛУХАЛИ:
Стеценка В.Б. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
29.04.2011 № 5-2/VI , «Про Програму підвищення енергоефективності та
зменшення споживання енергоносіїв Черкаської області на 2011-2020 роки».
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Копійченко В.П., Чубань С.В.,
Давиденко О.Г.
Підгорний А.В. повідомив, що після розгляду питань порядку
денного повторно повернемося до розгляду питань, які не набрали необхідної
кількості голосів.
Голосування
«За» - 41, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 16.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
ВИСТУПИЛИ: Боднар Р.М., Лупашко О.В.
8. СЛУХАЛИ:
Чубаня С.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
13.09.2011 № 8-1/VI, «Про регіональну програму розвитку малої
гідроенергетики в Черкаській області на 2011-2020 роки».
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради
від 13.09.2011 № 8-1/VI, «Про регіональну програму розвитку малої
гідроенергетики в Черкаській області на 2011-2020 роки» приймається,
додається.
Голосування
«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12.
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9. СЛУХАЛИ:
Чубаня С.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
24.03.2017 № 13-5/VII «Про затвердження Програми підвищення безпеки
дорожнього руху на період до 2020 року».
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради
від 24.03.2017 № 13-5/VII «Про затвердження Програми підвищення безпеки
дорожнього руху на період до 2020 року» приймається, додається.
Голосування
«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13.
10. СЛУХАЛИ:
Зеленського М.В. - Про внесення змін до Обласної програми
забезпечення молоді житлом на 2018 – 2022 роки.
ВИСТУПИЛИ: Судакевич В.Г.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до Обласної програми
забезпечення молоді житлом на 2018 – 2022 роки» приймається, додається.
Голосування
«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12.
11. СЛУХАЛИ:
Зеленського М.В. - Про внесення змін до Програми поповнення
бібліотечних фондів у Черкаській області на 2018-2023 роки.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми поповнення
бібліотечних фондів у Черкаській області на 2018-2023 роки» приймається,
додається.
Голосування
«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14.
12. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до Програми підтримки діяльності
осередків національних творчих спілок Черкаської області на 2017-2021
роки.
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ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми підтримки
діяльності осередків національних творчих спілок Черкаської області на
2017-2021 роки» приймається, додається.
Голосування
«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13.
13. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до обласної програми поліпшення
кінообслуговування населення на 2014-2020 роки.
Голосування
«За» - 40, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 17.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В.
14. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
15.05.2014 № 31-46/VI «Про встановлення щорічної Всеукраїнської
літературної премії імені Василя Симоненка».
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради
від 15.05.2014 № 31-46/VI «Про встановлення щорічної Всеукраїнської
літературної премії імені Василя Симоненка» приймається, додається.
Голосування
«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13.
15. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
25.06.1998 № 2-5 «Про встановлення щорічної обласної премії імені Данила
Нарбута».
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради
від 25.06.1998 № 2-5 «Про встановлення щорічної обласної премії імені
Данила Нарбута» приймається, додається.
Голосування
«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12.
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16. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до складу комісії з присудження
обласної премії імені Данила Нарбута.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до складу комісії з
присудження обласної премії імені Данила Нарбута» приймається, додається.
Голосування
«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13.
17. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до складу конкурсної комісії з
присудження обласної премії імені Порфирія Демуцького в галузі
аматорської народної творчості
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до складу конкурсної
комісії з присудження обласної премії імені Порфирія Демуцького в галузі
аматорської народної творчості» приймається, додається.
Голосування
«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13.
18. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
30.10.2001 №22-6 «Про обласну краєзнавчу премію імені Михайла
Максимовича».
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради
від 30.10.2001 №22-6 «Про обласну краєзнавчу премію імені Михайла
Максимовича» приймається, додається.
Голосування
«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12.
19. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
03.03.2006 № 27-14/IV «Про встановлення обласних персональних
стипендій».
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ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради
від 03.03.2006 № 27-14/IV «Про встановлення обласних персональних
стипендій» приймається, додається.
Голосування
«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14.
20. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до Положення про персональні
стипендії народним артистам України.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до Положення про
персональні стипендії народним артистам України» приймається, додається.
Голосування
«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14.
21. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
07.08.2008 № 20-9/V «Про встановлення обласної персональної стипендії
художньому керівнику та головному диригенту Черкаського академічного
заслуженого українського народного хору обласної філармонії, заслуженому
діячу мистецтв України Трофименку Л.М.»
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради
від 07.08.2008 № 20-9/V «Про встановлення обласної персональної стипендії
художньому керівнику та головному диригенту Черкаського академічного
заслуженого українського народного хору обласної філармонії, заслуженому
діячу мистецтв України Трофименку Л.М.» приймається, додається.
Голосування
«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13.
22. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
25.06.2015 № 41-4/VІ «Про обласну програму підтримки закладів вищої
освіти Черкаської області на 2015-2024 роки».
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради
від 25.06.2015 № 41-4/VІ «Про обласну програму підтримки закладів вищої
освіти Черкаської області на 2015-2024 роки» приймається, додається.
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Голосування
«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13.
23. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до обласної програми «Шкільний
автобус» на 2016-2020 роки.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної програми
«Шкільний автобус» на 2016-2020 роки» приймається, додається.
Голосування
«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11.
24. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до обласної програми
впровадження у навчально - виховний процес загальноосвітніх навчальних
закладів інформаційно - комунікаційних технологій «Сто відсотків» на
період до 2021 року.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної програми
впровадження у навчально - виховний процес загальноосвітніх навчальних
закладів інформаційно - комунікаційних технологій «Сто відсотків» на
період до 2021 року» приймається, додається.
Голосування
«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14.
25. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
07.10.2016 № 9-2/VII «Про обласну цільову програму «Інноваційні школи
Черкащини“ на період до 2020 року».
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради
від 07.10.2016 № 9-2/VII «Про обласну цільову програму «Інноваційні школи
Черкащини“ на період до 2020 року» приймається, додається.
Голосування
«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11.
26. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до обласної програми підвищення
якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року.
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ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної програми
підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до
2021 року» приймається, додається.
Голосування
«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
27. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до обласної програми розвитку
дошкільної освіти на період до 2022 року.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної програми
розвитку дошкільної освіти на період до 2022 року» приймається, додається.
Голосування
«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12.
28. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
24.03.2017 № 13-2/VII «Про Програму підтримки української мови в
Черкаській області на 2017-2020 роки».
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради
від 24.03.2017 № 13-2/VII «Про Програму підтримки української мови в
Черкаській області на 2017-2020 роки» приймається, додається.
Голосування
«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11.
29. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до складу комісії з проведення
конкурсу на здобуття стипендії перспективним та провідним спортсменам
області.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до складу комісії з
проведення конкурсу на здобуття стипендії перспективним та провідним
спортсменам області» приймається, додається.
Голосування
«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12.
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30. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
03.06.2016 № 5-2/VIІ «Про обласну програму охорони навколишнього
природного середовища на 2016 – 2020 роки».
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради
від 03.06.2016 № 5-2/VIІ «Про обласну програму охорони навколишнього
природного середовища на 2016 – 2020 роки» приймається, додається.
Голосування
«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13.
31. СЛУХАЛИ:
Безщасного Ю.М. - Про внесення змін у додаток 1 до Програми
забезпечення правопорядку, запобігання і протидії корупції в області на
2016-2020 роки.
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Лупашко О.В.
Голосування
«За» - 34, «Проти» - 6, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 15.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
32. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
01.03.2019 № 29-30/VII «Про обласну програму «Трансплантація
аутологічних гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку та
периферичної крові» на 2019–2023 роки».
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради
від 01.03.2019 № 29-30/VII «Про обласну програму «Трансплантація
аутологічних гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку та
периферичної крові» на 2019–2023 роки» приймається, додається.
Голосування
«За» - 49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
33. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
30.01.2014 № 28-3/VI «Про програму розвитку рибного господарства водойм
Черкаської області на 2014-2020 роки».
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ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.І.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради
від 30.01.2014 № 28-3/VI «Про програму розвитку рибного господарства
водойм Черкаської області на 2014-2020 роки» приймається, додається.
Голосування
«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12.
34. СЛУХАЛИ:
Кравченко Н.М. - Про внесення змін до рішення Черкаської обласної
ради від 20.12.2019 № 34-47/VII «Про обласний бюджет Черкаської області
на 2020 рік», яка повідомила також про додаткові зміни, що були розглянуті
на засіданні постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів.
ВИСТУПИЛИ: Легойда С.М., Мушієк М.Г., Лупашко О.В., Вельбівець О.І.,
Ботнар Ю.А., Воронов С.П., Судакевич В.Г.
Легойда С.М. зачитала зміни до проекту рішення, які внесла постійна
комісія обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та
фінансів на своєму засіданні.
Воронов С.П. вніс пропозицію щодо розподілу коштів, передбачених
на оздоровлення дітей в літній період (понад 6 мільйонів) на соціальні
потреби дітям, які цього потребують.
Голосування (за основу)
«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11.
Голосування (зміни, озвучені депутатом обласної ради Легойдою С.М.)
«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11.
Голосування (пропозиція, озвучена депутатом обласної ради
Вороновим С.П.)
«За» - 19, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 37.
(пропозиція не прийнята)
Голосування (в цілому)
«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення Черкаської
обласної ради від 20.12.2019 № 34-47/VII «Про обласний бюджет Черкаської
області на 2020 рік» приймається, додається.
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35. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про території та об'єкти природно-заповідного
фонду області.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про території та об'єкти природно-заповідного
фонду області» приймається, додається.
Голосування
«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
36. СЛУХАЛИ:
Сімушіну О.І. - Про клопотання щодо присудження Премії Верховної
Ради України ОТЗЕМКУ В.М.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про клопотання щодо присудження Премії
Верховної Ради України ОТЗЕМКУ В.М.» приймається, додається.
Голосування
«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
37. СЛУХАЛИ:
Сімушіну О.І. - Про клопотання щодо присудження Премії Верховної
Ради України КОДАК Н.І.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про клопотання щодо присудження Премії
Верховної Ради України КОДАК Н.І.» приймається, додається.
Голосування
«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11.
38. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Звіт постійної комісії обласної ради з питань
соціального захисту населення.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Звіт постійної комісії обласної ради з питань
соціального захисту населення» приймається, додається.
Голосування
«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11.
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39. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Звіт постійної комісії обласної ради з питань
екології, використання природних ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій .
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Звіт постійної комісії обласної ради з питань
екології, використання природних ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій » приймається, додається.
Голосування
«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 12.
40. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про обрання депутата Черкаської обласної ради
МОСКАЛЕНКО В.Ю. членом постійної комісії обласної ради.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про обрання депутата Черкаської обласної
ради МОСКАЛЕНКО В.Ю. членом постійної комісії обласної ради»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 9.
41. СЛУХАЛИ:
Звіт
голови
Черкаської
обласної
державної
адміністрації
БОДНАРА Р.М. щодо виконання заходів, спрямованих на боротьбу з
поширенням захворювання на COVID - 19, та щодо розподілу фінансового
ресурсу, спрямованого на покращення доріг в області.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Лошков О.Г., Воронов С.П., Скіченко А.П.,
Чен В.Є., Мушієк М.Г., Коваленко В.М., Судакевич В.Г., Лупашко О.В.,
Плічко В.Г., Сегеда А.В.
Голосування
«За» - 38, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 20.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 49 депутатів.
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42. СЛУХАЛИ:
Лошкова О.Г. - Про створення тимчасової контрольної комісії з
вивчення фактів бездіяльності правоохоронних органів та відсутності
контролю в розслідуванні резонансних кримінальних проваджень в місті
Жашкові та Жашківському районі. Запропонував головою тимчасової
контрольної комісії обрати депутата обласної ради Рибченка О.В.
Голосування (за обрання Рибченка О.В. головою комісії)
«За» - 44, «Проти» - 2, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
Голосування (в цілому)
«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про створення тимчасової контрольної комісії
з вивчення фактів бездіяльності правоохоронних органів та відсутності
контролю в розслідуванні резонансних кримінальних проваджень в місті
Жашкові та Жашківському районі» приймається, додається.
43. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про зняття з контролю деяких рішень обласної
ради» приймається, додається.
Голосування
«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
44. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради
VII скликання до АТ «Укрзалізниця», Міністерства інфраструктури України,
Кабінету Міністрів України щодо недопущення реструктуризації
відокремленого структурного підрозділу «Локомотивне депо Христинівка»
регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця».
ВИСТУПИЛИ: Легойда С.М.
Голосування
«За» - 40, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
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45. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. щодо недопущення розгляду
законопроєкту № 2681 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок)» Верховною
Радою України.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної
ради до голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. щодо недопущення
розгляду законопроєкту № 2681 «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок)»
Верховною Радою України» приймається, додається.
Голосування
«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 3.
46. СЛУХАЛИ:
Ковбошу О.Р. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Міністерства освіти і науки України щодо повноважень заснування закладів
професійної (професійно-технічної) освіти, яка внесла зміни в проект
рішення, як ініціатор звернення.
Голосування
«За» - 38, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
47. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
голови Черкаської обласної державної адміністрації Боднара Р.М. і директора
Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації
Кравченко Н.М. щодо покращення житлових умов заслуженого спортсмена
Данилюка Р.Т.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної
ради до голови Черкаської обласної державної адміністрації Боднара Р.М. і
директора Департаменту фінансів Черкаської обласної державної
адміністрації Кравченко Н.М. щодо покращення житлових умов заслуженого
спортсмена Данилюка Р.Т.» приймається, додається.
Голосування
«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
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48. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Міністерства інфраструктури України, Державної служби морського та
річкового транспорту України про утворення територіального органу.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної
ради до Міністерства інфраструктури України, Державної служби морського
та річкового транспорту України про утворення територіального органу»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6.
49. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Міністерства розвитку громад та територій України щодо забезпечення
фінансування завершення робіт по об’єкту: Капітальний ремонт спортивного
басейну по вул. Б. Хмельницького, 18 в м. Монастирище, Черкаської області
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної
ради до Міністерства розвитку громад та територій України щодо
забезпечення фінансування завершення робіт по об’єкту «Капітальний
ремонт спортивного басейну по вул. Б. Хмельницького, 18 в
м. Монастирище, Черкаської області» приймається, додається.
Голосування
«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4.
50. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради
VII скликання до Президента України В. О. Зеленського, Голови Верховної
Ради України Д. О. Разумкова, Прем’єр-міністра України Д. А. Шмигаля
щодо
першочерговості
забезпечення
доступного,
надійного
та
високотехнологічного медичного обслуговування громадян України.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної
ради VII скликання до Президента України В. О. Зеленського, Голови
Верховної Ради України Д. О. Разумкова, Прем’єр-міністра України Д. А.
Шмигаля щодо першочерговості забезпечення доступного, надійного та
високотехнологічного медичного обслуговування громадян України»
приймається, додається.
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Голосування
«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
51. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про підтримку звернення депутатів Чигиринської
міської об’єднаної територіальної громади до Президента України.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про підтримку звернення депутатів
Чигиринської міської об’єднаної територіальної громади до Президента
України» приймається, додається.
Голосування
«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
52. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
народних депутатів України щодо ситуації навколо Іркліївської лікарні.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної
ради до народних депутатів України щодо ситуації навколо Іркліївської
лікарні» приймається, додається.
Голосування
«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
53. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. -Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
голови Черкаської обласної державної адміністрації Боднара Р.М. і директора
Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації
Кравченко Н.М. щодо виділення коштів на капітальний ремонт автомобільної
дороги державного значення Звенигородка-Катеринопіль-Тальне-Маньківка.
Голосування
«За» - 42, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
54. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Міністерства освіти і науки України щодо розв’язання проблеми з
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади ректора Уманського
державного педагогічного університету ім. Павла Тичини
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Голосування
«За» - 42, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Северин О.Ф.
55. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра
України щодо недопустимості перегляду мовного законодавства.
Голосування
«За» - 36, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
Підгорний А.В. поставив на голосування пропозицію щодо повернення
до голосування з питань, що не набрали необхідної кількості голосів.
Голосування за повернення до голосування з питань порядку денного
пленарного засідання, які не набрали необхідної кількості голосів (пропозиція
голови обласної ради Підгорного А.В.)
«За» - 35, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14.
(пропозиція не прийнята)
Голосування за повернення до голосування з питання «Про відчуження
об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Черкаської області»
«За» - 28, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 20.
(пропозиція не прийнята)
Голосування за повернення до голосування з питання «Про надання дозволу
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)»
«За» - 29, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 19.
(пропозиція не прийнята)
ВИСТУПИЛИ: Гайович В.Ю., Боднар Р.М., Скіченко А.П.
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Голосування за повернення до голосування з питання «Про Стратегію
розвитку Черкаської області на період 2021-2027 роки»
«За» - 25, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 24.
ВИСТУПИЛИ: Баштан О.В., який вніс пропозицію повернутися до
голосування з питання «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради
VII скликання до АТ «Укрзалізниця», Міністерства інфраструктури України,
Кабінету Міністрів України щодо недопущення реструктуризації
відокремленого структурного підрозділу «Локомотивне депо Христинівка»
регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця».
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Баштана О.В. щодо
повернення до голосування з питання «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради VII скликання до АТ «Укрзалізниця», Міністерства
інфраструктури України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення
реструктуризації відокремленого структурного підрозділу «Локомотивне
депо Христинівка» регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця»
«За» - 40, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
(пропозиція не прийнята)
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Гайович В.Ю.
Підгорний А.В. оголосив 37 сесію обласної ради сьомого скликання
закритою.

Голова

А. ПІДГОРНИЙ

