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Порядок денний:
1. Звіт про виконання обласного бюджету за 2015 рік
Доповідають:
Кравченко
директор Департаменту фінансів обласної
Наталія Миколаївна
державної адміністрації
Легойда
Світлана Михайлівна

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів

2. Про обласну програму вилучення, утилізації, знищення та
знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і
агрохімікатів та тари від них на 2016-2018 роки
Доповідають:
Звягінцева
начальник управління екології та природних
Олена Миколаївна
ресурсів обласної державної адміністрації
Омаргалієв
Костянтин Сапартаєвич

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій

3. Про обласну Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020
роки
Доповідають:
Зеленський
Максим Васильович
Доманський
Володимир Миколайович

начальник управління у справах сім'ї, молоді
та спорту обласної державної адміністрації
голова постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
4. Про комплексну програму забезпечення функціонування та розвитку
мобілізаційної готовності та мобілізації, фінансування заходів, спрямованих на
підвищення рівня бойової готовності військових частин Збройних Сил України,
Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України на
2016 – 2017 роки
Доповідають:
Шевчук
заступник директора Департаменту з питань
Микола Петрович
цивільного захисту та оборонної роботи
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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5. Про Програму протидії тероризму на території Черкаської області на
2016 рік
Доповідають:
Блаков
помічник начальника Управління з
Сергій Євгенович
координації антитерористичної діяльності –
начальник штабу координаційної групи
антитерористичного центру при УСБУ в
області
Лошков
голова постійної комісії обласної ради з
Олександр Геннадійович
питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
6. Про Програму забезпечення правопорядку, запобігання і протидії
корупції області на 2016 – 2020 роки
Доповідають:
Пустовар
т.в.о. начальника Головного управління
Владислав Володимирович
Національної поліції
в Черкаській області
Лошков
Олександр Геннадійович

-

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

7. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.02.2012 № 16-4/VI
«Про затвердження Програми розвитку туризму в Черкаській області на 20122020 роки»
Доповідають:
Карманнік
директор Департаменту регіонального
Роман Володимирович
розвитку обласної державної адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
8. Про внесення змін до рішення обласної ради від 14.12.2011 № 10-2/VI
«Про обласну програму впровадження у навчально-виховний процес
загальноосвітніх закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто
відсотків» на період до 2018 року
Доповідають:
Данилевський
начальник управління освіти і науки обласної
Валерій Вікторович
державної адміністрації
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Доманський
Володимир Миколайович

-

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

9. Про внесення змін до рішення обласної ради від 14.12.2011 № 10-3/VI
«Про обласну програму підвищення якості шкільної природничо-математичної
освіти на період до 2015 року»
Доповідають:
Данилевський
начальник управління освіти і науки обласної
Валерій Вікторович
державної адміністрації
Доманський
Володимир Миколайович

-

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

10. 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 2011-2015 роки»
Доповідають:
Липкань
заступник начальника управління житловоАнатолій Борисович
комунального господарства обласної
державної адміністрації
Кокодзей
Володимир Миколайович

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань розвитку інфраструктури та житловокомунального господарства

11. Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.12.2015 № 2-3/VII
«Про обласний бюджет на 2016 рік»
Доповідають:
Кравченко
директор Департаменту фінансів обласної
Наталія Миколаївна
державної адміністрації
Легойда
Світлана Михайлівна

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів

12. Про щорічний обласний конкурс з благоустрою населених пунктів
області «Територія комфорту»
Доповідають:
Липкань
заступник начальника управління житловоАнатолій Борисович
комунального господарства обласної
державної адміністрації
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Кокодзей
Володимир Миколайович

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань розвитку інфраструктури та житловокомунального господарства

13. Про території та об’єкти природно-заповідного фонду області
Доповідають:
Звягінцева
начальник управління екології та природних
Олена Миколаївна
ресурсів облдержадміністрації
Омаргалієв
голова постійної комісії обласної ради з
Костянтин Сапартаєвич
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій
14. Про надання гірничого відводу ТОВ «Відродження» для розробки
Жашківського-1 родовища суглинків
Доповідають:
Праведник
начальник відділу правового забезпечення та
Олексій Петрович
кадрової роботи управління організаційноправового та інформаційного забезпечення
виконавчого апарату обласної ради
Омаргалієв
голова постійної комісії обласної ради з
Костянтин Сапартаєвич
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій
15. Про надання гірничого відводу ТОВ «Жашків-Райагробуд» для
розробки Жашківського родовища суглинків
Доповідають:
Праведник
начальник відділу правового забезпечення та
Олексій Петрович
кадрової роботи управління організаційноправового та інформаційного забезпечення
виконавчого апарату обласної ради
Омаргалієв
голова постійної комісії обласної ради з
Костянтин Сапартаєвич
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій
16. Про надання погодження ТОВ «Пономар» на користування ділянками
надр з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислову
розробку, родовища прісних підземних вод в адмінмежах Софіївської та
Яснозірської сільських рад Черкаського району
Доповідають:
Праведник
начальник відділу правового забезпечення та
Олексій Петрович
кадрової роботи управління організаційноправового та інформаційного забезпечення
виконавчого апарату обласної ради

6
Омаргалієв
Костянтин Сапартаєвич

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій

17. Інформація прокурора Черкаської області про стан законності,
боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати
діяльності на території області
Доповідають:
Овчаренко
прокурор Черкаської області
Сергій Анатолійович
Лошков
голова постійної комісії обласної ради з
Олександр Геннадійович
питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
18. Питання управління майном обласної комунальної власності
Доповідають:
1) Про передачу майна комунальної власності
Коваль
начальник управління майном обласної
Сергій Володимирович
комунальної власності виконавчого апарату
обласної ради
Кравцова
Наталія Олегівна

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики

2) Про списання майна комунальної власності
Доповідають:
Коваль
начальник управління майном обласної
Сергій Володимирович
комунальної власності виконавчого апарату
обласної ради
Кравцова
Наталія Олегівна

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики

3) Про оренду комунального майна бюджетними установами
Доповідають:
Коваль
начальник управління майном обласної
Сергій Володимирович
комунальної власності виконавчого апарату
обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
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4) Про призначення Ковальова С.В. на посаду завідувача комунального
підприємства «Центральна районна аптека № 3»
Доповідають:
Коваль
начальник управління майном обласної
Сергій Володимирович
комунальної власності виконавчого апарату
обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
5) Про призначення Головатої О.Д. на посаду директора комунального
проектно-виробничого архітектурно-планувального підприємства «Облархбюро»
Черкаської обласної ради
Доповідають:
Коваль
начальник управління майном обласної
Сергій Володимирович
комунальної власності виконавчого апарату
обласної ради
Кравцова
Наталія Олегівна

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики

6) Про призначення Латка О.М. на посаду директора Звенигородського
комунального видавничо-поліграфічного підприємства Черкаської обласної ради
Доповідають:
Коваль
начальник управління майном обласної
Сергій Володимирович
комунальної власності виконавчого апарату
обласної ради
Кравцова
Наталія Олегівна

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики

7) Про призначення Фарсалова Ю.А. на посаду директора Смілянського
комунального видавничо-поліграфічного підприємства «Тясмин» Черкаської
обласної ради
Доповідають:
Коваль
начальник управління майном обласної
Сергій Володимирович
комунальної власності виконавчого апарату
обласної ради
Кравцова
Наталія Олегівна

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
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8) Про призначення Новака С.А. на посаду директора Уманського
комунального видавничо-поліграфічного підприємства Черкаської обласної ради
Доповідають:
Коваль
начальник управління майном обласної
Сергій Володимирович
комунальної власності виконавчого апарату
обласної ради
Кравцова
Наталія Олегівна

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики

9) Про передачу виробів медичного призначення
Доповідають:
Найдан
заступник начальника управління охорони
Олег Володимирович
здоров’я обласної державної адміністрації
Кравцова
Наталія Олегівна

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики

10) Про надання згоди на участь в об’єднанні юридичних осіб - Асоціації
«Інклюзивного Реабілітаційно-Соціального Туризму»
Доповідають:
Праведник
начальник відділу правового забезпечення та
Олексій Петрович
кадрової роботи управління організаційноправового та інформаційного забезпечення
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
Наталія Олегівна

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики

11) Про припинення комунального підприємства «Річковий вокзал»
Черкаської обласної ради
Доповідають:
Коваль
начальник управління майном обласної
Сергій Володимирович
комунальної власності виконавчого апарату
обласної ради
Кравцова
Наталія Олегівна

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
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12) Про надання згоди на передачу транспортного засобу за договором
позички
Доповідають:
Коваль
начальник управління майном обласної
Сергій Володимирович
комунальної власності виконавчого апарату
обласної ради
Кравцова
Наталія Олегівна

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики

12) Про оренду цілісного майнового комплексу Черкаського обласного
комунального підприємства «Фармація»
Доповідають:
Праведник
начальник відділу правового забезпечення та
Олексій Петрович
кадрової роботи управління організаційноправового та інформаційного забезпечення
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
Наталія Олегівна

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики

19.Про використання регіонального резерву лікарських засобів та виробів
медичного призначення
Доповідають:
Найдан
заступник начальника управління охорони
Олег Володимирович
здоров’я обласної державної адміністрації
Баштан
Олег Васильович

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань охорони здоров’я та соціального
захисту населення

20. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської
комісії Головного управління Національної поліції в Черкаській області
Доповідають:
Вельбівець
голова обласної ради
Олександр Іванович
Лошков
Олександр Геннадійович

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення
правопорядку та захисту прав людини
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21. Про затвердження Положення про порядок розгляду електронних
петицій, адресованих Черкаській обласній раді
Доповідають:
Бреус
начальник управління організаційноОльга Володимирівна
правового та інформаційного забезпечення
виконавчого апарату обласної ради
Лошков
Олександр Геннадійович

-

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

22. Про Почесну грамоту Черкаської обласної ради
Доповідають:
Бреус
начальник управління організаційноОльга Володимирівна
правового та інформаційного забезпечення
виконавчого апарату обласної ради
Лошков
Олександр Геннадійович

-

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

23. Про перейменування Ленінської сільської ради Драбівського району
Доповідають:
Бреус
начальник управління організаційноОльга Володимирівна
правового та інформаційного забезпечення
виконавчого апарату обласної ради
Лошков
Олександр Геннадійович

-

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

24. Про розірвання двосторонніх міжнародних угод Черкаської області про
співробітництво та співпрацю з суб’єктами Російської Федерації
Доповідають:
Ковбоша
депутат обласної ради
Оксана Романівна
Лошков
голова постійної комісії обласної ради з
Олександр Геннадійович
питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
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25. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до депутатів
Верховної Ради України Рудика С.Я. та Голуба В.В. щодо ініціювання внесення
змін до Податкового кодексу України
Доповідають:
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
26. Про звернення до Уряду стосовно необхідності перегляду Державного
бюджету – 2016
Доповідає:
Ботнар
керівник фракції ВО «Свобода» в обласній
Юрій Андрійович
раді
27. Про звернення до Президента України та Кабінету Міністрів України
щодо повного припинення транзиту територією України вантажного
автотранспорту з Російської Федерацією
Доповідає:
Ботнар
керівник фракції ВО «Свобода» в обласній
Юрій Андрійович
раді
28. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету
Міністрів України, Державної служби України з безпеки на транспорті щодо
фінансування ремонту доріг та здійснення габаритно-вагового контролю
транспортних засобів»
Доповідає:
Сегеда
керівник фракції «Українське об’єднання
Андрій Віталійович
патріотів – УКРОП» в обласній раді
29. Про звернення депутатів обласної ради до Кабінету Міністрів України
щодо виділення з Державного бюджету України у 2016 році коштів на
реконструкцію, ремонт та утримання доріг загального користування на території
області
Доповідає:
Кравченко
директор Департаменту фінансів обласної
Наталія Миколаївна
державної адміністрації
30. Про звернення депутатів обласної ради до Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо необхідності
внесення окремих змін до законодавства стосовно об’єднаних територіальних
громад та районних бюджетів, де такі громади створені
Доповідає:
Кравченко
директор Департаменту фінансів обласної
Наталія Миколаївна
державної адміністрації
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31. Про звернення депутатів обласної ради до Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо виділення області
додаткового міжбюджетного трансферту з державного бюджету на фінансування
закладів професійно-технічної освіти
Доповідає:
Кравченко
директор Департаменту фінансів обласної
Наталія Миколаївна
державної адміністрації
32. Про звернення депутатів обласної ради до депутатів Черкаської міської
ради щодо надання пільги зі сплати земельного податку КП «Аеропорт Черкаси»
Доповідає:
Коваль
начальник управління майном обласної
Сергій Володимирович
комунальної власності виконавчого апарату
обласної ради
33. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-46/VII
«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету Міністрів
України, Міністерства освіти і науки України та Національного банку України
щодо передачі Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет
банківської справи» з державної власності до спільної власності територіальних
громад Черкаської області з віднесенням його до сфери управління Черкаської
обласної ради»
Доповідає:
Вельбівець
голова обласної ради
Олександр Іванович
34. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної ради
України щодо підтримки Проекту Закону № 1159 від 02.12.2014 «Про деякі
заходи щодо посилення ролі територіальних громад в управлінні земельними
ресурсами»
Доповідає:
Лупашко
голова постійної комісії обласної ради з
Олександр Вікторович
питань агропромислового розвитку та
земельних відносин
35. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної ради
України щодо підтримки Проекту Закону № 3851-1 від 04.02.2016 «Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо захисту прав платників податку на
додану вартість, в тому числі сільгосптоваровиробників
Доповідає:
Лупашко
голова постійної комісії обласної ради з
Олександр Вікторович
питань агропромислового розвитку та
земельних відносин
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36. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо внесення змін до Порядку нормативної грошової оцінки
земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) в
частині
зменшення
розмірів
нормативної
грошової
оцінки
сільськогосподарського призначення під господарськими будівлям і дворами до
економічно-обгрунтованого рівня
Доповідає:
Лупашко
голова постійної комісії обласної ради з
Олександр Вікторович
питань агропромислового розвитку та
земельних відносин
37. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента
України П.Порошенка, Голови Верховної Ради України В.Гройсмана, Прем’єрміністра України А.Яценюка щодо неприпустимості продажу землі
сільськогосподарського призначення
Доповідає:
Ботнар
керівник фракції ВО «Свобода» в обласній
Юрій Андрійович
раді
38. Про депутатський запит депутата обласної ради Костюченка В.О.
Доповідає:
Костюченко
депутат обласної ради
Володимир Олександрович
39. Про зміни в складі постійних комісій обласної ради
Доповідає:
Вельбівець
голова обласної ради
Олександр Іванович
40. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента
України, Верховної Ради України щодо підтримки проекту Закону України "Про
внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)"
Доповідає:
Омаргалієв
керівник фракції «БПП «СОЛІДАРНІСТЬ» в
Костянтин Сапартаєвич
обласній раді
41. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Комітету з
питань бюджету Верховної Ради України, Черкаської міської ради та
Черкаського міського голови щодо виділення коштів з міського бюджету на
проведення ремонтних робіт Черкаського академічного обласного українського
музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка
Доповідає:
Яріш
депутат обласної ради
Анатолій Анатолійович
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42. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента
України Порошенка П.О., Секретаря Ради національної безпеки і оборони
України Турчинова О.В., Голови Комітету Верховної Ради України з питань
охорони здоров'я Богомолець О.В. про стан імунологічного захисту населення
України
Доповідає:
Баштан
голова постійної комісії обласної ради з
Олег Васильович
питань охорони здоров’я та соціального
захисту населення
43. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністра фінансів
України
Доповідає:
Коваленко
депутат обласної ради
Валентина Михайлівна
44. Про депутатський запит депутата обласної ради Коваленка О.А.
Доповідає:
Коваленко
депутат обласної ради
Олександр Анатолійович
45. Про депутатський запит депутата обласної ради Захарцева П.П.
Доповідає:
Захарцев
депутат обласної ради
Павло Петрович
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ВИСТУПИЛИ: Габ В.П. – заступник голови обласної виборчої комісії, яка
поінформувала присутніх про рішення обласної виборчої комісії щодо реєстрації
депутатами обласної ради Овчаренка М.С. та Онищак Л.В. та зазначила, що вони
набули повноважень депутатів обласної ради.
Голосування за секретаріат
«За» - 76 , «Проти» -0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 2.
І. Оголошення запитів, заяв звернень
ВИСТУПИЛИ:
Вельбівець О.І. поінформував присутніх про утворення міжфракційного
депутатського обєднання Черкаської обласної ради "За підтримку команди
майстрів і Футбольного клубу "Черкаський Дніпро", до складу якого увійшли
депутати: Ботнар Ю.А., Буданцев Р.П., Булатецький М.І., Доманський В.М.,
Коверський А.М., Кокодзей В.М., Кравцова Н.О., Лашкул В.Г., Омаргалієв К.С.,
Редько Р.В., Яріш А.А. Координатором об'єднання обрано Коверського А.М.
Омаргалієв
К.С.,
який
зачитав
звернення
фракції
«БПП
«СОЛІДАРНІСТЬ» про підтримку та прискорення прийняття проекту Закону
України "Про внесення змін до Конституції України в частині децентралізації
влади" та вніс пропозицію включити питання до порядку денного сесії
(додається).
Коваленко А.О., який зачитав депутатський запит до голови
облдержадміністрації, прокурора області щодо ситуації, яка склалася на ПАТ
"Дашуківські бентоніти" через дії колишніх акціонерів, які забороняють
проведення загальних зборів та позбавляють трудовий колектив можливості
залучення іноземних інвестицій (додається) .
Мушієк М.Г. звернувся з проханням до керівників правоохоронних органів
до розгляду питання на сесії "Про обрання представників громади до складу
Поліцейської комісії Головного управління Національної комісії в області"
надати депутатам обласної ради чіткі критерії до претендентів.
Звернувся до голови обласної ради з питанням щодо забезпечення
депутатів обласної ради Конституцією України, законами України "Про місцеве
самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", телефонними
довідниками.
Маргарян А.Д., яка зачитала звернення фракції «Відродження»:
до Прокурора України Шокіна В.М., Міністра внутрішніх справ України
Авакова А.Б. щодо незаконних дій з боку керівника Національного
дендрологічного парку «Софіївка» Косенка І.С. та належного проведення
досудового розслідування Уманським ВП ГУ НП в області під керівництвом
Школенка А.В. у кримінальних провадженнях відкритих за фактом
правопорушень директором парку «Софіївка» Косенком І.С (додається);
до голови Національної Поліції України щодо сприяння у проведені
перевірки виконання службових обов’язків та на предмет наявності корупційної
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складової у діях заступника начальника – начальника кримінальної поліції
Уманського РВП ГУ НП в Черкаській області Білика В.М та його причетності до
розповсюдження наркотичних засобів (додається).
Зуєнко В.Л. запропонував зняти з розгляду сесії питання «Про надання
погодження ТОВ «Пономар» на користування ділянками надр з метою
геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку, родовища
прісних підземних вод в адмінмежах Софіївської та Яснозірської сільських рад
Черкаського району», пояснюючи відсутністю всіх необхідних погоджувальних
документів.
Ботнар Ю.А. зачитав заяву фракції ВО «Свобода» щодо скасування
запланованого підвищення тарифів на електроенергію для населення та в якій
закликає Уряд вирішувати проблеми енергетичних підприємств шляхом
повернення у державну власність підприємств, які були приватизовані
злочинним шляхом у минулі роки; впроваджувати ефективні методи
господарювання, викоренення корупції і тіньових схем, накручування фіктивних
витрат і зобов'язань, а не коштом громадян.
Звернув
увагу
депутатів
на
необхідність
та
важливість
"персонального"голосування. Поінформував, що 02.03.2016 відбудеться звіт про
діяльність депутатських фракцій ВО "Свобода" міської ради та обласної ради,
запропонував бажаючих взяти участь у заході.
Булатецький М.І підтримав заяву Ботнара Ю.А., запропонував підготувати
проект рішення і направити його до Кабінету Міністрів України.
Давиденко О.Г., який поінформував про результати роботи тимчасової
контрольної комісії обласної ради з контролю за розслідуванням фальсифікації
виборів до обласної ради.
Волкович В.М. запитав, чи була допитана прес-служба ВО "Черкащани",
яка маніпулювала фактами.
Рибченко О.В. зазначив, що за повідомленням слідчого, на цей час немає
заяв про факти фальсифікацій виборів. Звернувся із проханням до
Пустовара В.В. пояснити, чому не притягуються до кримінальної
відповідальності голова обласної виборчої комісії, який сфальшовані протоколи
відправляв по районах, а також голова Опоблоку Мельник І.
Захарцев П.П., який зачитав депутатський запит до голови
облдержадміністрації Ткаченка Ю.О. з приводу скрутного становища, в якому
знаходиться Чигиринська підстанція Черкаської СШМД. Звернувся з проханням
посприяти у виділенні приміщень для Чигиринської підстанції Черкаської
СШМД на базі фізіотерапевтичного відділення Чигиринської ЦРЛ, а також
наголосив на необхідності виділення матеріальної допомоги для переобладнання
та ремонту вищезазначених приміщень та та запропонував включити до порядку
денного сесії це питання.
Коваленко В.М., яка зачитала депутатське звернення до Міністра фінансів
України щодо внесення змін до чинного Національного стандарту
бухгалтерського обліку, скасувавши норму щодо обов’язкового оцінювання
літератури, що надходить до фондів бібліотек ВНЗ без супровідних оціночних
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документів незалежними зовнішніми комісіями та запропонувала включити до
порядку денного сесії це питання.
Маргарян А.Д., яка зачитала депутатське звернення до голови
облдержадміністрації Ткаченка Ю.О., голови обласної ради Вельбівця О.І. про
сприяння у вирішені питання ремонту дорожнього покриття на ділянці
автодороги М-12, яка проходить між м. Умань та с. Гайсином.
Бачинська І.І. зачитала звернення до голови облдержадміністрації:
щодо сприяння у вирішенні питання реконструкції котельні смт Драбів по
вул. Комарова, 5 із заміною котла та виділення коштів на ці цілі;
щодо порушення прав жителів смт Драбів, як споживачів комунальних
послуг, а саме звернула увагу на непрозоре формування тарифів на
водовідведення та водопостачання та запропонувала організувати перевірку
застосування цінової політики відповідно до чинного законодавства;
Вельбівець О.І. запропонував депутату Гайовичу з метою економії часу
свої зауваження і пропозиції щодо КП "Фармація" висловити під час розгляду
цього питання.
Гайович В.Ю. звернувся до голови облдержадміністрації Ткаченка Ю.О. з
проханням у придбанні рентген апарату для Золотоніської ЦРЛ та вирішити
питання забезпечення підручниками учнів 4-7 класів загальноосвітніх шкіл.
Звернувся до голови обласної ради Вельбівця О.І. щодо роботи
виконавчого апарату обласної ради. Зазначив, що на президії було безапеляційно
"зарубані" рішення, які підготовлені фракцією: проект рішення обласної ради
"Про створення робочої групи обласного рівня з питань розв'язання проблем
забруднення довкілля, пов'язаних з роботою очисних споруд м. Золотоноша, та
проект рішення "Про внесення змін до Регламенту", який полегшив би роботу
депутата, а також проект рішення щодо КП "Фармація". Закликав голову
обласної ради шукати компромісні варіанти з вирішення питання по "Фармації".
Коверський А.В., який ознайомив депутатів обласної ради з метою та
завданнями міжфракційного об'єднання, направлених на розвиток футболу в
області.
Озірний О.І., який закликав присутніх вшановувати на належному рівні
своїх героїв, взявши за приклад Звенигородщину.
Вельбівець О.І. поставив на голосування пропозицію про надання слова
представнику громадськості від Чигиринщини.
Голосування за надання слова представнику громадськості від
Чигиринщини
«За» -33 , «Проти» -15 , «Утрималося» - 10, «Не голосувало» -22 .
Коваленко В.М. зазначила, що останнім часом складається негативна
практика щодо ненадання слова громадськості.
Булатецький М.І., який звернувся до голови облдержадміністрації
Ткаченка Ю.О. щодо проведення роз’яснювальної роботи з населенням з
приводу доцільності побудови птахофабрики на Чигиринщині. Запропонував
створити відповідну робочу групу.
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Голосування за порядок денний за основу
«За» -72 , «Проти» -0 , «Утрималося» - 2 «Не голосувало» -6.
Зміни і доповнення
Голосування за пропозицію Омаргалієва К.С. про включення до порядку
денного питання "Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Президента України, Верховної Ради України щодо підтримки проекту Закону
України «Про внесення змін до Конституції України» (щодо децентралізації
влади)"
«За» -59 , «Проти» -0 , «Утрималося» - 3 «Не голосувало» -18.
ВИСТУПИВ: Гайович В.Ю., який запропонував включити до порядку денного
питання:
«Про створення робочої групи обласного рівня з питань розв’язання
проблеми забруднення довкілля у зв’язку із станом очисних споруд у м.
Золотоноша».
Голосування за пропозицію Гайовича В.Ю.
«За» -42 , «Проти» -11, «Утрималося» - 9 «Не голосувало» -18.
"Про внесення змін і доповнень до Регламенту обласної ради" в частині
отримання депутатами обласної ради інформації, що зберігається в обласній раді,
за їх вимогою».
Голосування за пропозицію Гайовича В.Ю.
«За» -31 , «Проти» -18, «Утрималося» - 15 «Не голосувало» -16.
ВИСТУПИВ: Мушієк М.Г.
«Про створення робочої групи по подоланню господарської кризи на
ЧОКП «Фармація».
Голосування за пропозицію Гайовича В.Ю.
«За» -33 , «Проти» -11, «Утрималося» - 15 «Не голосувало» -21.
«Про скасування рішення обласної ради від 17.09.2015 № 43-10/УІ «Про
наміри передати в оренду цілісний майновий комплекс Черкаського обласного
КП «Фармація»
Голосування за пропозицію Гайовича В.Ю.
«За» -29 , «Проти» -12, «Утрималося» - 16 «Не голосувало» -23.
Яріш А.А., який запропонував включити до порядку денного сесії питання
«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Комітету Верховної Ради
України з питань бюджету, Черкаської міської ради та Черкаського міського
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голови щодо виділення коштів на проведення ремонтних робіт Черкаського
академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.
Шевченка".
Голосування за пропозицію Яріша А.А.
«За» -67 «Проти» -2, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» -9.
Баштан О.В., який запропонував включити до порядку денного сесії
питання:
«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради До Президента
України Порошенка П.О., Секретаря Ради національної безпеки і оборони
України Турчинова О.В., Голови Комітету Верховної Ради України з питань
охорони здоров’я Богомолець О.В. про стан імунологічного захисту населення
України»
Голосування за пропозицію Баштана О.В.:
«За» -49 «Проти» -5, «Утрималося» - 8, «Не голосувало» -18.
«Про скасування рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-46/УІІ
Голосування за пропозицію Баштана О.В.:
«За» -38 «Проти» -8, «Утрималося» - 16, «Не голосувало» -18.
Коваленко В.М. про включення до порядку денного сесії питання «Про
звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністерства фінансів України
щодо внесення змін до чинного національного стандарту бухгалтерського
обліку».
Голосування за пропозицію Коваленко В.М.
«За» -54 «Проти» -2, «Утрималося» - 9, «Не голосувало» -15.
Ковбоша О.Р., яка запропонувала виключити з порядку денного сесії
питання № 33 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 346»
Голосування за пропозицію Ковбоші О.Р.
«За» -30 «Проти» -13, «Утрималося» - 15, «Не голосувало» -22.
Коваленко О.А., який запропонував включити до порядку денного сесії
депутатський запит до голови облдержадміністрації Ткаченка Ю.О., прокурора
області Овчаренка С.А. щодо ситуації навколо ПАТ «Дашуківські бентоніти»
Голосування за пропозицію Коваленка О.А.
«За» -60 «Проти» -3, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» -15.
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Захарцев П.П., який запропонував включити до порядоку денного сесії
депутатський запит до голови облдержадміністрації Ткаченка Ю.О., голови
обласної ради Вельбівця О.І. щодо покращення матеріально-технічної бази
Чигиринської підстанції КУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф»
Голосування за пропозицію Захарцева П.П.
«За» -70 «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -10.
Мушієк М.Г., який запропонував виключити з порядку денного питання
№ 18.13. «Про оренду цілісного майнового комплексу Черкаського обласного
комунального підприємства «Фармація»
Голосування за пропозицію Мушієка М.Г.
«За» -26 «Проти» -23, «Утрималося» - 12, «Не голосувало» -19.
Голосування за порядок денний в цілому
«За» -65 , «Проти» - 1 , «Утрималося» - 4, «Не голосувало» -10 .
Вельбівець О.І. оголосив перерву у роботі пленарного засідання сесії
обласної ради.
(Після перерви)
Проведення перереєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 39 депутатів.
Проведення перереєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 51 депутат.

Лошков О.Г. вніс пропозицію розглянути питання № 20 другим питанням
порядку денного сесії
Голосування за пропозицію Лошкова О.Г.
«За» -35 , «Проти» - 2 , «Утрималося» - 5, «Не голосувало» -10.
Проведення перереєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 60 депутатів.
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1.СЛУХАЛИ:
Кравченко Н.М. – Звіт про виконання обласного бюджету за 2015 рік
Проведення перереєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 61 депутат.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Звіт про виконання обласного бюджету за
2015 рік» приймається, додається.
«За»-50, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-10.
2.СЛУХАЛИ:
Звягінцеву О.М. – Про обласну програму вилучення, утилізації, знищення
та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і
агрохімікатів та тари від них на 2016-2018 роки
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про обласну програму вилучення,
утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до
використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них на 2016-2018 роки»
приймається, додається.
«За»-58, «Проти»-0, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-2.
Проведення перереєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 75 депутатів.

3.СЛУХАЛИ:
Зеленського М.В.
дітей на 2016-2020 роки

–

Про обласну Програму оздоровлення та відпочинку

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про обласну Програму оздоровлення та
відпочинку дітей на 2016-2020 роки» приймається, додається.
«За»-62, «Проти»-0, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-13.
4. СЛУХАЛИ: Шевчука М.П. - Про комплексну програму забезпечення
функціонування та розвитку мобілізаційної готовності та мобілізації,
фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності
військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України та
Державної прикордонної служби України на 2016 – 2017 роки
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ВИСТУПИЛИ: Зуєнко В.Л., який запропонував доповнити п.1 Програми
словами: «провести
3-денні мобілізаційні навчання з керівництвом та
депутатами обласної ради на базі військової частини «Оршанець»
Голосування за основу
«За»-74, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-1.
Голосування за пропозицію Зуєнка В.Л.
«За»-57, «Проти»-0, «Утрималося»-8, «Не голосувало»-11.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про комплексну програму забезпечення
функціонування та розвитку мобілізаційної готовності та мобілізації,
фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності
військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України та
Державної прикордонної служби України на 2016 – 2017 роки» приймається,
додається.
«За»-73, «Проти»-0, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-1.
5.СЛУХАЛИ:
Блакова С.Є. - Про Програму протидії тероризму на території Черкаської
області на 2016 рік
ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про Програму протидії тероризму на
території Черкаської області на 2016 рік» приймається, додається.
«За»-73, «Проти»-2, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-1.
6.СЛУХАЛИ:
Пустовара В.В.- Про Програму забезпечення правопорядку, запобігання і
протидії корупції області на 2016 – 2020 роки
ВИСТУПИЛИ:
Омаргалієв К.С. запропонував надати слово громадському активісту
Котченку.
Голосування за пропозицію Омаргалієва К.С.
«За»-63, «Проти»-2, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-10.
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Котченко, який у своєму виступі поінформував про створення в області
робочої групи по боротьбі з браконьєрства. Закликав депутатів підтримати
Програму, яка значно покращить матеріально-технічне забезпечення працівників
правоохоронних органів.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про Програму забезпечення правопорядку,
запобігання і протидії корупції області на 2016 – 2020 роки» приймається,
додається.
«За»-72, «Проти»-2, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-3.
7.СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.02.2012
№ 16-4/VI «Про затвердження Програми розвитку туризму в Черкаській області
на 2012-2020 роки»
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 26.02.2012 № 16-4/VI «Про затвердження Програми розвитку туризму в
Черкаській області на 2012-2020 роки» приймається, додається.
«За»-66, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-11.
8.СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. – Про внесення змін до рішення обласної ради від
14.12.2011 № 10-2/VI «Про обласну програму впровадження у навчальновиховний процес загальноосвітніх закладів інформаційно-комунікаційних
технологій «Сто відсотків» на період до 2018 року
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 14.12.2011 № 10-2/VI «Про обласну програму впровадження у
навчально-виховний
процес
загальноосвітніх
закладів
інформаційнокомунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2018 року»
приймається, додається.
«За»-60, «Проти»-0, «Утрималося»2, «Не голосувало»-15.
9.СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. – Про внесення змін до рішення обласної ради від
14.12.2011 № 10-3/VI «Про обласну програму підвищення якості шкільної
природничо-математичної освіти на період до 2015 року»
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 14.12.2011 № 10-3/VI «Про обласну програму підвищення якості
шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року»»
приймається, додається.
«За»-67, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-9.
10.СЛУХАЛИ:
Липканя А.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 2011-2015 роки»
ВИСТУПИЛИ: Копійченко В.П.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «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 2011-2015 роки» »
приймається, додається.
«За»-73, «Проти»-0, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-2.
11.СЛУХАЛИ:
Кравченко Н.М. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
29.12.2015 № 2-3/VII «Про обласний бюджет на 2016 рік»
ВИСТУПИЛИ: Копійченко В.П., Баштан О.В., Ботнар Ю.А., Лошков О.Г.,
Скіченко А.П., Мушієк М.Г., Полтавець В.П., Юрченко О.В., Омаргалієв К.С.,
Коваленко В.М., Коваль В.В., Мельник І.М., Северин О.Ф., Воронов С.П.,
Рибченко О.В., Баштан О.В., Булатецький М.І., Підгорний А.В., Парамонов В.В.
Голосування за основу
«За»-75, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-3.
Голосування за пропозицію Скіченка А.П. про виділення чорнобильцям 124 тисяч
гривень за рахунок нерозподілених коштів обласного бюджету
«За»-28 , «Проти»-2, «Утрималося»-7, «Не голосувало»-41.
Голосування за пропозицію Баштана О.В. про фінансування потреб чорнобильців
у повному обсязі за рахунок коштів обласного бюджету
«За»-30 , «Проти»-4, «Утрималося»-7, «Не голосувало»-37.
Голосування за пропозицію Юрченка О.В. про перерозподіл депутатських
коштів
«За»-64 , «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-13.
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Голосування за пропозиції Мушієка М.Г.:
про внесення до проекту рішення технічної поправки
«За»-31 , «Проти»-6, «Утрималося»-6, «Не голосувало»-35;
про виділення з обласного бюджету (екологічного фонду) 100 тисяч
гривень на виготовлення проектно-кошторисної документації с. Журжинці
Лисянського району
«За»-21 , «Проти»-17, «Утрималося»-10, «Не голосувало»-30.
Голосування за пропозицію Воронова С.П. про виділення з обласного бюджету
(екологічного фонду) 100 тисяч гривень на виготовлення проектно-кошторисної
документації очищення русла р. Тясмин
«За»-31 , «Проти»-7, «Утрималося»-13, «Не голосувало»-27.
Голосування за пропозицію Коваленко В.М. про перерозподіл 150 тисяч
гривень з обласного бюджету, передбачених для проведення заходів з приводу
подій у Холодному Яру, на облаштування історичних місць
«За»-19 , «Проти»-8, «Утрималося»-12, «Не голосувало»-39.
Голосування за пропозицію Баштана О.В. про збільшення видатків
чорнобильцям на 30 відсотків за рахунок коштів обласного бюджету
«За»-21 , «Проти»-7, «Утрималося»-12, «Не голосувало»-38.
Голосування за пропозицію Северина О.Ф. про виділення чорнобильцям
Катеринопільського району 124 тисячі гривень за рахунок коштів обласного
бюджету
«За»-48 , «Проти»-1, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-27.
Голосування за повернення до голосування за пропозицію депутата
обласної ради Мушієка М.Г. про виправлення технічної помилки в проекті
рішення.
«За»-68 , «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-10.
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Мушієка М.Г. про
виправлення технічної помилки в проекті рішення.
«За»-67 , «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-11.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 29.12.2015 № 2-3/VII «Про обласний бюджет на 2016 рік»» приймається,
додається.
«За»-74, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-3.
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12.СЛУХАЛИ:
Липканя А.Б. - Про щорічний обласний конкурс з благоустрою населених
пунктів області «Територія комфорту»
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про щорічний обласний конкурс з
благоустрою населених пунктів області «Територія комфорту»» приймається,
додається.
«За»-66, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-12.
13.СЛУХАЛИ:
Звягінцеву О.М. - Про території та об’єкти природно-заповідного фонду
області
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про території та об’єкти природнозаповідного фонду області» приймається, додається.
«За»-61, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-17.
14.СЛУХАЛИ:
Праведника О.П. - Про надання гірничого відводу ТОВ «Відродження» для
розробки Жашківського-1 родовища суглинків
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання гірничого відводу ТОВ
«Відродження» для розробки Жашківського-1 родовища суглинків»
приймається, додається.
«За»-50, «Проти»-7, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-19.
15.СЛУХАЛИ:
Праведника О.П. - Про надання гірничого відводу ТОВ «ЖашківРайагробуд» для розробки Жашківського родовища суглинків
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання гірничого відводу ТОВ
«Жашків-Райагробуд» для розробки Жашківського родовища суглинків»
приймається, додається.
«За»-45, «Проти»-7, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-24.
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16.СЛУХАЛИ:
Праведника О.П. - Про надання погодження ТОВ «Пономар» на
користування ділянками надр з метою геологічного вивчення, у тому числі
дослідно-промислову розробку, родовища прісних підземних вод в адмінмежах
Софіївської та Яснозірської сільських рад Черкаського району
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято
(протокольно)
«За»-7, «Проти»-21, «Утрималося»-17, «Не голосувало»-24
17.СЛУХАЛИ:
Овчаренка С.А. – Інформацію про стан законності, боротьби із
злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на
території області
ВИСТУПИЛИ: Далібожак І.С., Гайович В.Ю., Зуєнко В.Л., Коверський А.М.,
Коваленко В.М., Воронов С.П., Ботнар Ю.А., Юрченко О.В.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради "Про інформацію про стан законності,
боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати
діяльності на території області" приймається, додається.
«За»-74, «Проти»-1, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-3.
18. Питання управління майном обласної комунальної власності
1) СЛУХАЛИ:
Коваля С.В. – Про передачу майна комунальної власності
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про передачу майна комунальної
власності» приймається, додається.
«За»-72, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-6.
2) СЛУХАЛИ:
Коваля С.В. - Про списання майна комунальної власності
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про списання майна комунальної
власності» приймається, додається.
«За»-67, «Проти»-0, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-9.
3) СЛУХАЛИ:
Коваля С.В. - Про оренду комунального майна бюджетними установами
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про оренду комунального майна
бюджетними установами» приймається, додається.
«За»-65, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-13.
4) СЛУХАЛИ:
Коваля С.В. – Про призначення Ковальова С.В. на посаду завідувача
комунального підприємства «Центральна районна аптека № 3»
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Ковальова С.В. на
посаду завідувача комунального підприємства «Центральна районна аптека
№ 3» приймається, додається.
«За»-63, «Проти»-0, «Утрималося»-6, «Не голосувало»-9.
5) СЛУХАЛИ:
Коваля С.В. – Про призначення Головатої О.Д. на посаду директора
комунального проектно-виробничого архітектурно-планувального підприємства
«Облархбюро» Черкаської обласної ради
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Головатої О.Д. на посаду
директора комунального проектно-виробничого архітектурно-планувального
підприємства «Облархбюро» Черкаської обласної ради» приймається, додається.
«За»-71, «Проти»-0, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-5.
6) СЛУХАЛИ:
Коваля С.В. - Про призначення Латка О.М. на посаду директора
Звенигородського комунального виробничо-поліграфічного підприємства
Черкаської обласної ради
ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І.
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Латка О.М. на посаду
директора
Звенигородського
комунального
виробничо-поліграфічного
підприємства Черкаської обласної ради» приймається, додається.
«За»-58, «Проти»-1, «Утрималося»-10, «Не голосувало»-9.
7) СЛУХАЛИ:
Коваля С.В. – Про призначення Фарсалова Ю.А. на посаду директора
Смілянського комунального видавничо-поліграфічного підприємства «Тясмин»
Черкаської обласної ради
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Фарсалова Ю.А.
на посаду директора Смілянського комунального видавничо-поліграфічного
підприємства «Тясмин» Черкаської обласної ради » приймається, додається.
«За»-70, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-7.
8) СЛУХАЛИ:
Коваля С.В. – Про призначення Новака С.А. на посаду директора
Уманського комунального видавничо-поліграфічного підприємства Черкаської
обласної ради
ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Новака С.А. на посаду
директора Уманського комунального видавничо-поліграфічного підприємства
Черкаської обласної ради» приймається, додається.
«За»-59, «Проти»-7, «Утрималося»-6, «Не голосувало»-6.
9) СЛУХАЛИ:
Найдана О.В. – Про передачу виробів медичного призначення
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про передачу виробів медичного
призначення» приймається, додається.
«За»-73, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-1.
10) СЛУХАЛИ:
Праведника О.П. – Про надання згоди на участь в об’єднанні юридичних
осіб – Асоціації «Інклюзивного Реабілітаційно-Соціального Туризму»
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання згоди на участь в
об’єднанні юридичних осіб – Асоціації «Інклюзивного РеабілітаційноСоціального Туризму»» приймається, додається.
«За»-67, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-6.
11) СЛУХАЛИ:
Коваля С.В. – Про припинення комунального підприємства «Річковий
вокзал» Черкаської обласної ради
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про припинення комунального
підприємства «Річковий вокзал» Черкаської обласної ради» приймається,
додається.
«За»-57, «Проти»-0, «Утрималося»-8, «Не голосувало»-9
12) СЛУХАЛИ:
Коваля С.В. – Про надання згоди на передачу транспортного засобу за
договором позички
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання згоди на передачу
транспортного засобу за договором позички» приймається, додається.
«За»-62, «Проти»-0, «Утрималося»-4, «Не голосувало»-8
13) СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. – Про оренду цілісного майнового комплексу Черкаського
обласного комунального підприємства «Фармація»
ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Лупашко О.В., Вельбівець О.І., Гайович В.Ю.
Голосування за надання слова міському голові м. Черкаси Бондаренку А.В.
«За»-50, «Проти»-2, «Утрималося»-4, «Не голосувало»-20.
ВИСТУПИЛИ: Бондаренко А.В., Лупашко О.В., Рибченко О.В., Скіченко А.П.,
Ботнар Ю.А., Омаргалієв К.С., Булатецький М.І., Мушієк М.Г., Вельбівець О.І.,
Коваленко В.М., Баштан О.В.
Голосування за надання слова представнику ТОВ «Медіт-М»
«За»-50, «Проти»-2, «Утрималося»-4, «Не голосувало»-20
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ВИСТУПИЛИ: Гафіяк О.Ю., Федорук О.Л., Булатецький М.І., Воронов С.П.,
Ботнар Ю.А.
Проведення перереєстрації депутатів обласної ради .
Зареєстровано 67 депутатів.
Голосування за основу
«За»-43, «Проти»-15, «Утрималося»-4, «Не голосувало»-5.
Голосування в цілому
«За»-41, «Проти»-10, «Утрималося»-5, «Не голосувало»-15.
ВИРІШИЛИ:
(протокольно)

рішення не прийнято

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Ботнар Ю.А., Мушієк М.Г., Гайович В.Ю.,
Омаргалієв К.С., Рибченко О.В.

19.СЛУХАЛИ:
Найдана О.В. - Про використання регіонального резерву лікарських засобів
та виробів медичного призначення
Голосування за повернення до голосування:
«За»-40, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-32.
Проведення перереєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 59 депутатів.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про використання регіонального резерву
лікарських засобів та виробів медичного призначення» приймається, додається.
«За»-57, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-4.

20.СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про обрання представників громадськості до складу
поліцейської комісії Головного управління Національної поліції в Черкаській
області
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ВИСТУПИЛИ: Крайнікова О.І., Коломієць В.І., Василенко О.В.,
Рябошлик О.В., Земляков Ю.О., Сивачук О.І., Кривов'яз І.Г., Путря Ю.М.,
Піднебесний Ю.Д.
Вельбівець О.І. оголосив проведення рейтингового голосування за
кандидатури.
Голосування за кандидатуру Крайнікової О.І.:
«За»-30, «Проти»-4, «Утрималося»-15, «Не голосувало»-16.
Голосування за кандидатуру Коломійця В.І.:
«За»-14, «Проти»-7, «Утрималося»-12, «Не голосувало»-32.
Голосування за кандидатуру Василенко О.В.:
«За»-41, «Проти»-2, «Утрималося»-3, «Не голосувало»-19.
Голосування за кандидатуру Рябошлика О.В.:
«За»-51, «Проти»-0, «Утрималося»-3, «Не голосувало»-11.
Голосування за кандидатуру Землякова Ю.О.:
«За»-10, «Проти»-5, «Утрималося»-13, «Не голосувало»-37.
Голосування за кандидатуру Сивачука О.І.:
«За»-10, «Проти»-8, «Утрималося»-18, «Не голосувало»-29.
Голосування за кандидатуру Кривов'яза І.Г.:
«За»-16, «Проти»-6, «Утрималося»-15, «Не голосувало»-28.
Голосування за кандидатуру Путрі Ю.М.:
«За»-7, «Проти»-5, «Утрималося»-18, «Не голосувало»-35.
Голосування за кандидатуру Піднебесного Ю.Д.:
«За»-8, «Проти»-4, «Утрималося»-18, «Не голосувало»-35.
Лошков О.Г., який запропонував проголосувати за кандидатури відсутніх
на сесії претендентів: Трубу О.П., Крижанівського О.М., Холоденка В.В.
Голосування за кандидатуру Труби О.П.:
«За»-8, «Проти»-9, «Утрималося»-18, «Не голосувало»-30.
Голосування за кандидатуру Крижанівського О.М.:
«За»-7, «Проти»-8, «Утрималося»-14, «Не голосувало»-37.
Голосування за кандидатуру Холоденка В.В.:
«За»-10, «Проти»-7, «Утрималося»-20, «Не голосувало»-29.
Вельбівець О.І. оголосив результати рейтингового голосування:
Крайнікова О.І. - 30;
Коломієць В.І. - 14;
Василенко О.В. – 41;
Рябошлик О.В. – 51;
Земляков Ю.О. – 10;
Сивачук О.І. – 10;
Кривов'яз І.Г. – 16;
Путря Ю.М. – 7;
Піднебесний Ю.Д. – 8;
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Труба О.П. – 8;
Крижанівський О.М. – 7;
Холоденко В.В. – 10.
ВИРІШИЛИ: обрати представників громадськості Рябошлика О.В. та
Василенка О.В. до складу поліцейської комісії Головного управління
Національної поліції в Черкаській області. Рішення обласної ради "Про обрання
представників громадськості до складу поліцейської комісії Головного
управління Національної поліції в Черкаській області" приймається, додається.

21.СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. – Про затвердження Положення про порядок розгляду
електронних петицій, адресованих Черкаській обласній раді
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про затвердження Положення про порядок
розгляду електронних петицій, адресованих Черкаській обласній раді»
приймається, додається.
«За»-63, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-3.
22.СЛУХАЛИ:
Бреус О.В. - Про Почесну грамоту Черкаської обласної ради
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Скіченко А.П., Копійченко В.П.
Голосування за основу
«За»-62, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-3.
Голосування за пропозицію Копійченка В.П.
«За»-40, «Проти»-9, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-15.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про Почесну грамоту Черкаської обласної
ради» приймається, додається.
«За»-57, «Проти»-2, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-6.
23.СЛУХАЛИ:
Бреус О.В. - Про перейменування Ленінської сільської ради Драбівського
району
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про перейменування Ленінської сільської
ради Драбівського району» приймається, додається.
«За»-62, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-3.
24.СЛУХАЛИ:
Ковбошу О.Р. - Про розірвання двосторонніх міжнародних угод Черкаської
області про співробітництво та співпрацю з суб’єктами Російської Федерації
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про розірвання двосторонніх міжнародних
угод Черкаської області про співробітництво та співпрацю з суб’єктами
Російської Федерації» приймається, додається.
«За»-63, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-3.
25.СЛУХАЛИ:
Доманського В.М. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
депутатів Верховної Ради України Рудика С.Я. та Голуба В.В. щодо ініціювання
внесення змін до Податкового кодексу України
ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Погорілий В.Г.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до депутатів Верховної Ради України щодо ініціювання внесення
змін до Податкового кодексу України» приймається, додається.
«За»-58, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-7.

26.СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про звернення до Уряду стосовно необхідності перегляду
Державного бюджету – 2016
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято
(протокольно)
«За»-33, «Проти»-7, «Утрималося»-12, «Не голосувало»-14.
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27.СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про звернення до Президента України та Кабінету
Міністрів України щодо повного припинення транзиту територією України
вантажного автотранспорту з Російської Федерацією
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято
(протокольно)
«За»-24, «Проти»-7, «Утрималося»-19, «Не голосувало»-16.

28.СЛУХАЛИ:
Сегеду А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Кабінету Міністрів України, Державної служби України з безпеки на транспорті
щодо фінансування ремонту доріг та здійснення габаритно-вагового контролю
транспортних засобів»
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Кабінету Міністрів України, Державної служби України з
безпеки на транспорті щодо фінансування ремонту доріг та здійснення
габаритно-вагового контролю транспортних засобів»» приймається, додається.
«За»-58, «Проти»-0, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-6.
29.СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про звернення депутатів обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо виділення з Державного бюджету України у 2016 році
коштів на реконструкцію, ремонт та утримання доріг загального користування на
території області
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів обласної ради до
Кабінету Міністрів України щодо виділення з Державного бюджету України у
2016 році коштів на реконструкцію, ремонт та утримання доріг загального
користування на території області» приймається, додається.
«За»-62, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-4.

36
30.СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про звернення депутатів обласної ради до Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо
необхідності внесення окремих змін до законодавства стосовно об’єднаних
територіальних громад та районних бюджетів, де такі громади створені
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів обласної ради до
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо
необхідності внесення окремих змін до законодавства стосовно об’єднаних
територіальних громад та районних бюджетів, де такі громади створені»
приймається, додається.
«За»-58, «Проти»-0, «Утрималося»-3, «Не голосувало»-5.
31.СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про звернення депутатів обласної ради до Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо виділення
області додаткового міжбюджетного трансферту з державного бюджету на
фінансування закладів професійно-технічної освіти
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів обласної ради до
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо
виділення області додаткового міжбюджетного трансферту з державного
бюджету на фінансування закладів професійно-технічної освіти», приймається,
додається
«За»-61, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-5.
32.СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про звернення депутатів обласної ради до депутатів
Черкаської міської ради щодо надання пільги зі сплати земельного податку КП
«Аеропорт Черкаси»
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів обласної ради до
депутатів Черкаської міської ради щодо надання пільги зі сплати земельного
податку КП «Аеропорт Черкаси» приймається, додається
«За»-60, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-5.
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33.СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016
№ 3-46/VII «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету
Міністрів України, Міністерства освіти і науки України та Національного банку
України щодо передачі Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ
«Університет банківської справи» з державної власності до спільної власності
територіальних громад Черкаської області з віднесенням його до сфери
управління Черкаської обласної ради»
ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Парамонов В.В., Скіченко А.П., Ковбоша О.Р.,
Баштан О.В., Коваленко В.М., Мушієк М.Г., Рибченко О.В., Гайович В.Ю.
Голосування за надання слова представнику Черкаського навчально-наукового
інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»:
«За»-52, «Проти»-2, «Утрималося»-5, «Не голосувало»-7.
ВИСТУПИЛИ: Гедз М.Й., Рогова Н.В.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято
(протокольно)
«За»-32, «Проти»-16, «Утрималося»-8, «Не голосувало»-10.

34.СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Верховної ради України щодо підтримки Проекту Закону № 1159 від 02.12.2014
«Про деякі заходи щодо посилення ролі територіальних громад в управлінні
земельними ресурсами»
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Верховної ради України щодо підтримки Проекту Закону №
1159 від 02.12.2014 «Про деякі заходи щодо посилення ролі територіальних
громад в управлінні земельними ресурсами»» приймається, додається
«За»-55, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-11.
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35.СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Верховної ради України щодо підтримки Проекту Закону № 3851-1 від
04.02.2016 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту
прав
платників
податку
на
додану
вартість,
в
тому
числі
сільгосптоваровиробників
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Верховної ради України щодо підтримки Проекту Закону №
3851-1 від 04.02.2016 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
захисту прав платників податку на додану вартість, в тому числі
сільгосптоваровиробників» приймається, додається.
«За»-62, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-4.

36.СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Порядку нормативної
грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель
населених пунктів) в частині зменшення розмірів нормативної грошової оцінки
сільськогосподарського призначення під господарськими будівлям і дворами до
економічно-обгрунтованого рівня
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Порядку
нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення
(крім земель населених пунктів) в частині зменшення розмірів нормативної
грошової оцінки сільськогосподарського призначення під господарськими
будівлям і дворами до економічно-обгрунтованого рівня» приймається,
додається
«За»-59, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-6

37.СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Президента України П.Порошенка, Голови Верховної Ради України
В.Гройсмана, Прем’єр-міністра України А.Яценюка щодо неприпустимості
продажу землі сільськогосподарського призначення
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Президента України П.Порошенка, Голови Верховної Ради
України
В.Гройсмана,
Прем’єр-міністра
України
А.Яценюка
щодо
неприпустимості продажу землі сільськогосподарського призначення»
приймається, додається
«За»-59, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-7.
38.СЛУХАЛИ:
Костюченка В.О., який звернувся з проханням зняти питання "Про
депутатський запит депутата обласної ради Костюченка В.В." з розгляду сесії
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про депутатський запит депутата обласної
ради Костюченка В.О.» зняти з розгляду сесії
«За»-57, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-9.

39.СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. – Про зміни у складі постійних комісій
ВИСТУПИЛИ: Мовчан В.О., Гайович В.Ю.
Голосування за пропозицію Гайовича В.Ю.
«За»-51, «Проти»-2, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-11.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про зміни у складі постійних комісій»
приймається, додається
«За»-60, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-6.

40.СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Президента України, Верховної Ради України щодо підтримки проекту Закону
України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації
влади)
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Президента України, Верховної Ради України щодо підтримки
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проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо
децентралізації влади)» приймається, додається.
«За»-52, «Проти»-0, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-12.
41.СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Комітету Верховної Ради з питань бюджету, Черкаської міської ради та
Черкаського міського голови щодо виділення коштів на проведення ремонтних
робіт Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного
театру імені Т.Г.Шевченка
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Комітету Верховної Ради з питань бюджету, Черкаської міської
ради та Черкаського міського голови щодо виділення коштів на проведення
ремонтних робіт Черкаського академічного обласного українського музичнодраматичного театру імені Т.Г.Шевченка» приймається, додається.
«За»-56, «Проти»-1, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-6.

42.СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Президента України Порошенка П.О., Секретаря Ради національної безпеки і
оборони України Турчинова О.В., Голови Верховної Ради України з питань
охорони здоров’я Богомолець О.В., про стан імунологічного захисту населення
України
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Президента України Порошенка П.О., Секретаря Ради
національної безпеки і оборони України Турчинова О.В., Голови Верховної Ради
України з питань охорони здоров’я Богомолець О.В., про стан імунологічного
захисту населення України» приймається, додається.
«За»-57, «Проти»-1, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-6.
43.СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Міністерства фінансів України щодо внесення змін до чинного Національного
стандарту бухгалтерського обліку

41
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Міністерства фінансів України щодо внесення змін до чинного
Національного стандарту бухгалтерського обліку» приймається, додається.
«За»-56, «Проти»-0, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-8.

44.СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. – Про депутатський запит Коваленко А.О. до голови
облдержадміністрації Ткаченка Ю.О., прокурора області Овчаренка С.А. щодо
ситуації навколо ПАТ «Дашуківські бентоніти»
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про депутатський запит Коваленко А.О. до
голови облдержадміністрації Ткаченка Ю.О., прокурора області Овчаренка С.А.
щодо ситуації навколо ПАТ «Дашуківські бентоніти»» приймається, додається.
«За»-58, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-8.
45.СЛУХАЛИ:
Захарцева П.П. – Про депутатський запит Захарцева П.П. до голови
облдержадміністрації Ткаченка Ю.О., голови обласної ради Вельбівця О.І. щодо
покращеня матеріально-технічної бази Чигиринської підстанції КУ «Обласний
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про депутатський запит
Захарцева П.П. до голови облдержадміністрації Ткаченка Ю.О., голови обласної
ради Вельбівця О.І. щодо покращеня матеріально-технічної бази Чигиринської
підстанції КУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф» приймається, додається.
«За»-61, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-5.

Голова

О.Вельбівець

