
 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

сьомого скликання 

                                           

п’ята  сесія  

 

 

                                                          П Р О Т О К О Л 

 

першого пленарного 

засідання 

 

03.06.2016                                               м. Черкаси                             №  7 

 

                                    

 

 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    84 

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -    73 

 

3. Присутніх запрошених осіб     -    96 

       

 

   (Списки  додаються) 

 

 

Головуючий - Вельбівець О.І. 

 

 

Секретаріат:  Доманський В.М., Павличук В.М., Кравцова Н.О., 

Бачинська І.І., Редько Р.В., Ковбоша О.Р., Далібожак В.М., 

Захарцев П.П. 
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Порядок денний: 

 

 

1. Про обласну програму охорони навколишнього природного 

середовища на 2016 – 2020 роки 

Доповідають: 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів обласної державної адміністрації 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

2. Про обласну цільову програму забезпечення підготовки 

(перепідготовки) та безперервного професійного розвитку медичних кадрів 

на 2016-2020 роки 

Доповідають: 

Найдан  

Олег Володимирович 

- заступник начальника управління охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації  

   

Баштан 

Олег Васильович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

3. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Черкаської області на 2016 рік 

Доповідають: 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

   

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

4. 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: 

Демиденко 

Сергій Миколайович 

- директор Департаменту містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства обласної 

державної адміністрації 
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Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

  

5. Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.04.2011 № 5-2/VI 

«Про Програму підвищення енергоефективності та зменшення споживання 

енергоносіїв Черкаської області за 2011-2016 роки» 

Доповідають: 

Демиденко 

Сергій Миколайович 

- директор Департаменту містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства обласної 

державної адміністрації 

 

Кокодзей 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань розвитку інфраструктури та 

житлово-комунального господарства 

 

6. Про внесення змін до рішення обласної ради від 28.12.2011 № 11-3/VI 

«Про програму розвитку футболу в Черкаській області на 2012 -2016 роки» 

Доповідають: 

Зеленський 

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту обласної державної 

адміністрації 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

7. Про внесення змін до обласної програми «Шкільний автобус» на 

2016-2020 роки 

Доповідають: 

Сімушина 

Оксана Іванівна 

- заступник начальника управління  освіти і 

науки обласної державної адміністрації 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

8. Про внесення змін до обласної програми підвищення якості шкільної 

природничо-математичної освіти на період до 2021 року 

Доповідають: 

Сімушина 

Оксана Іванівна 

- заступник начальника управління  освіти і 

науки обласної державної адміністрації 
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Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

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

14/VII «Про комплексну програму функціонування та розвитку системи 

цивільного захисту області, забезпечення мобілізаційної готовності та 

мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного резерву щодо 

попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий 

період на 2016-2017 роки» 

Доповідають: 

Полтавець 

Віталій Петрович 

- начальник управління цивільного захисту 

обласної державної адміністрації 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

10. Про внесення змін до рішення обласної ради від 04.03.2004 № 15-16  

«Про організацію щорічного обласного конкурсу на кращу сільську раду» 

 Доповідають: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

 

 Легойда 

 Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

   

 

11. Про внесення змін до обласної комплексної програми „Турбота” на 

2014 – 2020 роки 

Доповідають: 

Куліков 

Сергій Станіславович 

- депутат обласної ради 

 

 

Баштан 

Олег Васильович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 
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12. Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.12.2015 № 2-

3/VII «Про обласний бюджет на 2016 рік» 

Доповідають: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

обласної державної адміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

13. Звіт за 2015 рік із проведення моніторингу виконання Плану 

реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на 2015-2017 роки 

Доповідають: 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

   

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

 

14. Про хід виконання рішення обласної ради від 24.04.2015 № 39-2/VI 

«Про обласну комплексну програму щодо медичного, соціального 

забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки  

(перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки» 

Доповідають: 

Чикало 

 Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації 

 

Баштан 

Олег Васильович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

15. Про хід виконання рішення обласної ради від 24.04.2015 № 39-4/VI 

«Про програму підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів у Черкаській області на період до 2020 року» 

Доповідають: 

Колодка 

Ігор Леонідович 

- директор Департаменту агропромислового 

розвитку обласної державної адміністрації 

 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

-  голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 
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16. Про території та об’єкти природно-заповідного фонду області 

Доповідають: 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів обласної державної адміністрації 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

17. Про надання гірничого відводу виробничому кооперативу «Будсервіс» 

для розробки Катеринопільського-2 родовища пісків 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

  

18. Про надання гірничого відводу ТОВ «Корпорація «Райагробуд» для 

розробки Черкаського -1 родовища пісків 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

 19. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.03.2016 № 4-14/VII 

«Про надання гірничого відводу ТОВ «Відродження» для розробки 

Жашківського-1 родовища суглинків» 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

20. Про підготовчу роботу стосовно заснування Агенції регіонального 

розвитку Черкаської області 

Доповідають:  

Березань 

Ярослав Григорович 

- заступник голови обласної державної 

адміністрації 

Легойда 

Світлана Михайлівна  

 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 



 7 

 

21. Про затвердження розподілу препаратів інсуліну та виробів медичного 

призначення 

Доповідають: 

Найдан  

Олег Володимирович 

- заступник начальника управління охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації  

Баштан 

Олег Васильович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

   

 22. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016               

№ 3-7/VII  

Доповідають: 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

 

 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

  

23. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України 

Доповідають: 

Сімушина 

Оксана Іванівна 

- заступник начальника управління  освіти і 

науки обласної державної адміністрації 

   

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

  

24. Про клопотання щодо нагородження  Грамотою Верховної Ради 

України Латенка В.М. 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого самоврядування, 

забезпечення правопорядку та захисту прав 

людини 

 

25. Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою 

Верховної Ради України Коритника В.Д. 

Допровідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 
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26. Про звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України 

щодо підтримки проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України щодо застосування по всій території України експерименту 

з фінансування реконструкції, поточного ремонту автомобільних доріг 

загального користування державного значення» 

Доповідає: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

облдержадміністрації 

 

 27. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, 

Міністерства охорони здоров’я України щодо поліпшення стану охорони 

здоров’я, запобіганню виникнення і поширення інфекційних хвороб, 

убезпеченню від епідемій на території області 

Доповідає: 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

 28. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України  щодо повернення вкладів членів 

кредитних спілок 

  Доповідає: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

  

29. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо проекту закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 

Доповідає: 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

 

 

- депутат обласної ради 

 30. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністра 

внутрішніх справ України Авакова А.Б. 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 

 

 

 



 9 

 

 31. Про звернення Черкаської обласної ради до Генерального 

прокурора України Ю.Луценка, Голови Верховної Ради України А.Парубія 

щодо реабілітації повстанських командирів та отаманів Холодноярської 

Республіки  

Доповідає: 

Ботнар                                      - 

Юрій Андрійович 

голова фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді  

 

32. Про звернення Черкаської обласної ради до Міністерства охорони 

здоров’я України щодо перепрофілювання міжвідомчих лікарень у містах 

Сміла та Христинівка 

Доповідає: 

Ботнар                                      - 

Юрій Андрійович 

голова фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді  

  

33. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо створення спеціального 

дорожнього фонду України 

Доповідає:  

Підгорний                                - 

Анатолій Вікторович 

голова фракції  політичної партії  

ВО «Черкащани» в обласній раді  

 

34. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до голови 

Черкаської обласної державної адміністрації, начальника Служби 

автомобільних доріг у Черкаській області щодо скликання розширеної 

наради по питаннях стратегії будівництва, утримання та ремонту доріг на 

території області на найближчі 3-5 років 

Доповідає: 

Підгорний                                - 

Анатолій Вікторович 

голова фракції  політичної партії  

ВО «Черкащани» в обласній раді  

 

35. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови 

Верховної Ради України Парубія А.В., Прем’єр-міністра України 

 Гройсмана В.Б. щодо реформування сільськогосподарського 

землекористування 

Доповідає: 

Галушко 

Валентин Миколайович 

 

- 

 

депутат обласної ради 
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36. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Міністра юстиції України, Генерального прокурора України, 

Міністра внутрішніх справ України, голови Черкаської обласної державної 

адміністрації щодо ситуації з рейдерським захопленням приватних 

підприємств на території Черкаської області 

Доповідає: 

Лихошерст  

Сергій Васильович 

 

- 

 

депутат обласної ради 

 

37. Про депутатський запит депутата обласної ради Давиденка О.Г. 

Доповідає: 

Давиденко 

Олексій Григорович 

- депутат обласної ради, голова тимчасової 

контрольної комісії 

 

38. Про депутатський запит депутата обласної ради Лошкова О.Г.  

Доповідає 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- депутат обласної ради 

 

 

39. Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради 

Доповідає: 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

 

40. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) Про передачу майна комунальної власності 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 

2) Про прийняття до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст області комунального майна 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 
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Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

3) Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.06.2015 № 41-20/VI 

«Про припинення діяльності комунального підприємства «Маньківське 

поліграфічне підприємство» Черкаської обласної ради 

 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

 

- 

 

завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

4) Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.03.2013 № 21-21/VI 

«Про прийняття до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

області цілісних майнових комплексів Уманської, Смілянської станцій швидкої 

медичної допомоги та майна структурних підрозділів швидкої медичної 

допомоги центральних районних лікарень» 

 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

5) Про списання майна комунальної власності 

 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 

6) Про оренду комунального майна бюджетними установами 

 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 
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Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

7) Про оренду майна комунального підприємства «Управління по 

експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної власності» 

 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

8) Про оренду майна комунального підприємства «Аеропорт – Черкаси» 

 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

9) Про оренду майна Черкаського обласного інституту післядипломної 

освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради 

 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

10) Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-29/VII 

«Про оренду комунального майна бюджетними установами» 

 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 
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Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

11) Про часткове звільнення від сплати надходжень від орендної плати 

 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

12) Про надання дозволу на реалізацію об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

13) Про погодження доповнення до плану санації комунального 

підприємства «Облпаливо» Черкаської обласної ради 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

14) Про ліквідацію обласного комунального підприємства «Оперативна 

поліграфія» 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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15) Про ліквідацію комунального підприємства «Агентство розвитку 

Черкащини Черкаської обласної ради» 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

16) Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.06.2013 № 23-15/VI 

«Про Редакцію Черкаської обласної соціально-економічної газети «Нова доба» 

 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

17) Про реформування друкованого засобу масової інформації – газети 

«Черкаський край» та редакції газети «Черкаський край», засновником яких є 

Черкаська обласна рада 

 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

18) Про зміну найменування Михайлівської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату Черкаської обласної ради та затвердження Статуту 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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19) Про затвердження граничних сум витрат, що здійснюються за рахунок 

коштів обласного бюджету 

 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

20) Про продовження трудових відносин з Циганковим В.А. на посаді 

начальника Комунальної водолазно-рятувальної служби Черкаської обласної 

ради 

 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 

21) Про звільнення Жаботинського В.П. 

 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

22) Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу  

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 

 

 



 16 

23) Про передачу  Черкаського обласного  комунального підприємства 

«Фармація» 

 

Мушієк  

Михайло Григорович 

- керівник депутатської фракції політичної 

партії ВО «Батьківщина» 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

24) Про скасування рішення Черкаської  обласної ради від 17.09.2015 

№ 43-10/VI «Про наміри передати в оренду цілісний майновий комплекс 

Черкаського обласного комунального підприємства «Фармація» 

 

Баштан 

Олег Васильович 

- депутат обласної ради 
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Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 68 депутатів 

 

 

 

І. Голосування за секретаріат:  

 

«За»-70, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-5. 

 

ІІ. Оголошення заяв, звернень, повідомлень 

 

ВИСТУПИЛИ:   
 

Булатецький М.І., Овчаренко М.С., Яріш А.А., Доманський В.М., 

Лихошерст С.В., Мушієк М.Г., Баштан О.В., Ткаченко Ю.О., Скіченко А.П., 

Гайович В.Ю., Зуєнко В.Л.,  Вельбівець О.І., Ботнар Ю.А., Рибченко О.В., 

Онопрієнко Катерина, Маргарян А.Д., Воронов С.П., Сегеда А.В., 

Костюченко В.О., Давиденко О.Г., Коваленко В.М. 

Овчаренко М.С., який зачитав проект рішення обласної ради та 

запропонував включити до порядку денного питання «Про звернення 

депутатів обласної ради до Прем’єр-міністра України, Комітету Верховної 

Ради України з питань бюджету, Міністерства фінансів, Міністерства 

регіонального розвитку про виділення коштів з державного бюджету на 

першочергові роботи Черкаського академічного обласного музично-

драматичного театру». 

Яріш А.А., який зачитав проект рішення та запропонував включити до 

порядку денного сесії питання «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

до Прем’єр-міністра України, Державного агентства автомобільних доріг 

України щодо виділення додаткових коштів на поточний середній ремонт 

автодоріг у області». 

Лихошерст С.В., який звернувся з депутатським зверненням до голови 

обласної ради Вельбівця О.І. та голови облдержадміністрації Ткаченка Ю.О. 

щодо сприяння  у вирішенні питання придбання борцівського килима для 

секції греко-римської боротьби та здійснення якісного ремонту дорожнього 

покриття  Чорнобай-Красенівка з метою проведення на належному рівні 

Всеукраїнського свята богатирської сили на призи пам’яті Івана Піддубного у 

селі Красенівка Чорнобаївського району. 

Мушієк М.Г., який оприлюднив витяг з протоколу засідання 

Черкаської міської спілки ветеранів Афганістану щодо виключення   

Рибченка О.В. за дискредитацію спілки.  
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Зачитав також звернення до прокурора області, керівника СБУ в 

області, в якому зазначив, що в черговий раз звертається до них щодо 

об’єктивного розслідування злочину, який відбувся в приміщенні Будинку 

рад 11 грудня 2015 року, щодо громадян, які протестували проти обрання 

головою обласної ради Вельбівця О.І. 

Зачитав депутатський запит до прокурора області, керівника СБУ щодо 

затягування розслідування справи з фальсифікації виборів до обласної ради. 

Голосування за включення до порядку денного депутатського запиту 

Мушієка М.Г. 

«За» -38 , «Проти» -7 , «Утрималося» - 14, «Не голосувало» -17. 

 

Баштан О.В., який запропонував вшанувати пам'ять про загиблих на 

ЧАЕС хвилиною мовчання.  

(хвилина мовчання) 

ВИСТУПИЛИ: 

Баштан О.В., який поінформував присутніх  про непогодження 

президією питань, які він підготував, а саме депутатського запиту, який 

направлений на розв’язання нагальних проблем чорнобильців. Наполіг на 

включенні питання «Про депутатський запит щодо збільшення фінансування 

видатків за бюджетною програмою: «Пільги на медичне обслуговування 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».  

 

Голосування за депутатський запит Баштана О.В. 

«За» -63 , «Проти» -0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -14. 

Баштан О.В. запропонував включити до порядку денного сесії також 

питання «Про скасування рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-46/УІІ 

«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», яке не було схвалено президією 

обласної ради. 

 

 

Голосування за пропозицію Баштана О.В. про  включення питання до 

порядку денного сесії  

«За» -28 , «Проти» -10 , «Утрималося» - 9, «Не голосувало» -35. 

 

Гайович В.Ю., який звернувся з депутатським зверненням: 

 до голови облдержадміністрації Ткаченка Ю.О. про загрозливу 

ситуацію з  надання послуг з водопостачання та водовідведення в житлові 
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будинки та заклади в селищі Пальміра  Золотоніського району у зв’язку з 

продажею заводу; 

зачитав депутатський запит до правоохоронних органів з питань 

розслідування справи щодо зловживання службовим становищем 

посадовими особами Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної 

роботи облдержадміністрації при закупівлі квартир учасникам АТО. 

 

Голосування за депутатський запит Гайовича В.Ю. 

«За» -28 , «Проти» -5 , «Утрималося» - 14, «Не голосувало» -30. 

 

Зуєнко В.Л. звернувся від імені громади Корсунь-Шевченківського 

району щодо здійснення реформи місцевого самоврядування про утворення 

повітових центрів у області. Звернув увагу на необхідності збереження 

Корсунь-Шевченківського району як адміністративної одиниці при 

проведенні адміністративної реформи. 

Ботнар Ю.А. запропонував депутату Зуєнку В.Л. підготувати проект 

рішення з цього питання та внести його на розгляд сесії в установленому 

порядку. 

Вельбівець О.І. запропонував надати слово для виступу представнику 

громадськості Онопрієнко К.І.  

Голосування за надання слова  Онопрієнко К.І. 

 

«За» -50 , «Проти» -7 , «Утрималося» - 6, «Не голосувало» -14. 

 

Онопрієнко К.І., яка поінформувала присутніх про участь у бізнес-

форумі ЕБРР, який відбувся у Лондоні. 

 

Маргарян А.Д., яка поінформувала про звернення до Генерального 

прокурора Луценка Ю.В. щодо перевірки законності закриття працівником 

Уманського ВП ГУ НП в області кримінальних проваджень щодо вчинення 

злочинів службовими особами НДП «Софіївка» та щодо перевірки виконання 

службових обов’язків на предмет наявності корупційної складової в діях 

Школенка В.А. та Мельника О.В. 

Воронов С.П., який звернувся з депутатськими зверненнями до голови 

облдержадміністрації Ткаченка Ю.О. щодо прискорення призначення голови 

Кам’янської райдержадміністрації,  щодо проведення ремонтних робіт 

дорожнього покриття на відрізку Сміла-Кам’янка. Наголосив, що у разі 

невирішення порушеного питання громада перекриє рух на дорозі. 

Сегеда А.В. звернувся до депутатів обласної ради про виділення коштів 

на лікування дитини Яременка Тимофія. 

Костюченко В.О. зачитав депутатське звернення до голови 

облдержадміністрації Ткаченка Ю.О. щодо відзначення державною 

нагородою України «Заслужений артист України» братам Томіленкам 

Андрію і Василю.  
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Також звернувся до голови облдержадміністрації щодо надання 

допомоги голові організації «Захист дітей війни» Коваленку О.Я.  

Давиденко О.Г., який повідомив депутатів обласної ради про роботу 

комісії щодо фальсифікації виборів депутатів до обласної ради, наголосив, 

що на черговій сесії комісія буде звертатися до прокурора з метою зняття 

таємниці слідства.  

Івасенко, представник громадськості, зачитав звернення  до Президента 

України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, голови 

обласної ради Вельбівця О.І., голови облдержадміністрації Ткаченка Ю.О. 

щодо скасування норм антиконституційного Закону України від 28.12.2014 

№ 76-УІІІ, який порушує конституційні права чорнобильців, щодо 

збільшення фінансування пільгового медичного обслуговування цієї  

категорії громадян. 

 

Вельбівець О.І. запропонував підготувати депутатське звернення від 

фракції партії ветеранів Афаністану і зазначив, що тоді воно буде включене в 

порядок денний цієї сесії. 

Коваленко В.М., яка запропонувала включити до порядку денного сесії 

питання «Про звернення депутатів обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Міністерства культури щодо фінансової підтримки 

творчих спілок».  

 

 

ІІ. Порядок денний пленарного засідання 

 Голосування за порядок денний за основу 

«За»-64, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-14. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Мушієк М.Г., який запропонував включити до порядку денного сесії 

питання «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України щодо 

відтермінування введення в дію Закону України «Про особливості здійснення 

права власності у багатоквартирному будинку». 

Голосування за включення питання, запропонованого Мушієком М.Г. до 

поряду денного сесії 

«За»-29, «Проти»-5, «Утрималося»-5, «Не голосувало»-39. 

 

Мушієк М.Г. запропонував включити до порядку денного сесії питання 

«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента України, 

Прем’єр-міністра України щодо необґрунтованості підвищення тарифів на 

житлово-комунальні послуги». 



 21 

Голосування за пропозицію Мушієка М.Г. про включення 

вищезазначеного питання до порядку денного  сесії 

«За»-36, «Проти»-3, «Утрималося»-12, «Не голосувало»-27. 

 

Гайович В.Ю. запропонував включити до порядку денного сесії 

альтернативний проект щодо підприємства «Облпаливо» про відмову в 

погодженні доповнення до плану санації комунального підприємства 

«Облпаливо». 

Голосування за пропозицію Гайовича В.Ю.  
«За»-33, «Проти»-5, «Утрималося»-6, «Не голосувало»-34. 

 

Голосування за порядок денний в цілому із змінами та доповненнями. 

«За»-62, «Проти»-0, «Утрималося»-3, «Не голосувало»-13. 

 

Вельбівець О.І. оголосив перерву у роботі пленарного засідання. 

 

Після перерви 

 

Проведення перереєстрації депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 57 депутатів 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 

Коваленко В.М., яка запропонувала, враховуючи значну кількість 

питань, включених до порядку денного сесії, провести 2 пленарних 

засідання,  .  

Ботнар Ю.А. запропонував уточнити, які питання будуть розглянуті на      

І пленарному засіданні. 

Коваленко В.М. запропонувала розглянути питання порядку денного з 

1 по 39 включно. 

Голосування за пропозицію Коваленко В.М. 
«За»-39, «Проти»-7, «Утрималося»-9, «Не голосувало»-11. 

Лупашко О.В. запропонував повернутися до голосування за 

пропозицію Коваленко В.М. 

Голосування за повернення до голосування за пропозицію           

Коваленко В.М. 
«За»-48, «Проти»-3, «Утрималося»-4, «Не голосувало»-16. 

Голосування за пропозицію Коваленко В.М. 
«За»-44, «Проти»-3, «Утрималося»-8, «Не голосувало»-16. 
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Коваль В.В. запропонував розглянути на І пленарному засіданні 

питання № 40.6 порядку денного. 

Голосування за пропозицію Коваля В.В. 

«За»-57, «Проти»-7, «Утрималося»-4, «Не голосувало»-5. 

 

1.СЛУХАЛИ:  

Звягінцеву О.М. - Про обласну програму охорони навколишнього 

природного середовища на 2016 – 2020 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Федорук О.Л., Озірний О.А. 

ВИРІШИЛИ: рішення  обласної ради «Про обласну програму охорони 

навколишнього природного середовища на 2016 – 2020 роки» приймається з 

правками депутатів, додається. 

«За»-64, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-9. 

 

 

2.СЛУХАЛИ:  

  Вельбівця О.І. - Про обласну цільову програму забезпечення 

підготовки (перепідготовки) та безперервного професійного розвитку 

медичних кадрів на 2016-2020 роки 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про обласну цільову програму 

забезпечення підготовки (перепідготовки) та безперервного професійного 

розвитку медичних кадрів на 2016-2020 роки» приймається, додається. 

«За»-67, «Проти»-,0 «Утрималося»-0, «Не голосувало»-6. 

 

3.СЛУХАЛИ:  

  Карманніка Р.В. - Про внесення змін до Програми економічного і 

соціального розвитку Черкаської області на 2016 рік 

 

ВИСТУПИЛИ: Костюченко В.О., Далібожак І.С., Баштан О.В.,         

Коваленко В.М., Лошков О.Г., Ботнар Ю.А.,  

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми 

економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2016 рік» 

приймається, додається. 

«За»-46, «Проти»-14, «Утрималося»-4, «Не голосувало»-9. 
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4.СЛУХАЛИ:  

  Демиденка С.М. - 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» 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Скіченко А.П. 

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. 

«За»-66, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-7. 

 

 

5.СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

29.04.2011 № 5-2/VI «Про Програму підвищення енергоефективності та 

зменшення споживання енергоносіїв Черкаської області за 2011-2016 роки» 

  

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 за 2011-2016 роки»  

приймається, додається. 

«За»-67, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-6. 

 

6.СЛУХАЛИ:  

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

28.12.2011 № 11-3/VI «Про програму розвитку футболу в Черкаській області на 

2012 -2016 роки» 

 

ВИСТУПИЛИ: Воронов С.П., Ботнар Ю.А. 

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

ради від 28.12.2011 № 11-3/VI «Про програму розвитку футболу в Черкаській 

області на 2012 -2016 роки»  приймається, додається. 

«За»-59, «Проти»-0, «Утрималося»-5, «Не голосувало»-9. 

 

 

7.СЛУХАЛИ:  

  Сімушину О.І. - Про внесення змін до обласної програми «Шкільний 

автобус» на 2016-2020 роки 
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної 

програми «Шкільний автобус» на 2016-2020 роки»  приймається, додається. 

«За»-66, «Проти»-1, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-5. 

 

 

8.СЛУХАЛИ:  

  Сімушину О.І. - Про внесення змін до обласної програми підвищення 

якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року 

 

ВИСТУПИЛИ: Воронов С.П., Давиденко О.Г., Мушієк М.Г.,  Лупашко О.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради  «Про внесення змін до обласної 

програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на 

період до 2021 року» приймається, додається. 

«За»-53, «Проти»-0, «Утрималося»-12, «Не голосувало»-8. 

 

9.СЛУХАЛИ:  

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

19.02.2016 № 3-14/VII «Про комплексну програму функціонування та 

розвитку системи цивільного захисту області, забезпечення мобілізаційної 

готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного 

резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час 

та особливий період на 2016-2017 роки» 

 

ВИСТУПИЛИ: ЗуєнкоВ.Л., Скіченко А.П. 

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

ради від 19.02.2016 № 3-14/VII «Про комплексну програму функціонування 

та розвитку системи цивільного захисту області, забезпечення мобілізаційної 

готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного 

резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час 

та особливий період на 2016-2017 роки» приймається, додається. 

«За»-56, «Проти»-0, «Утрималося»-9, «Не голосувало»-8. 

 

10.СЛУХАЛИ:  

  Вельбівця О.І. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

04.03.2004 № 15-16  «Про організацію щорічного обласного конкурсу на 

кращу сільську раду» 

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

ради від 04.03.2004 № 15-16  «Про організацію щорічного обласного 

конкурсу на кращу сільську раду» приймається, додається. 

«За»-66, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-7. 
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11.СЛУХАЛИ:  

  Кулікова С.С. - Про внесення змін до обласної комплексної програми 

«Турбота» на 2014-2020 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А. 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної 

комплексної програми «Турбота» на 2014-2020 роки»  приймається, 

додається. 

«За»-58, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-15. 

 

 

12.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: Ботнар Ю.А., Далібожак І.С., Скіченко А.П., Воронов С.П., 

Рибченко О.В., Коваленко В.М., Мушієк М.Г., Копійченко В.П.,             

Лошков О.Г., Гайович В.Ю., Лупашко О.В., Захарцев П.П., Булатецький М.І., 

Баштан О.В., Погорілий В.Г., Юрченко О.В., Коваль В.В., Ткаченко Ю.О., 

Судакевич В.Г. 

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»-43, «Проти»-18, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-8. 

 

13.СЛУХАЛИ:  

  Карманніка Р.В. - Звіт за 2015 рік із проведення моніторингу 

виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на 2015-

2017 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Карманнік Р.В., Мушієк М.Г., Нестеренко І.І., 

Скіченко А.П. 

Лошков О.Г. зазначив, що постійна комісія обласної ради з питань 

регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та 

захисту прав людини не підтримала звіт, заходи не проводилися по деяких 

розділах, звіт має бути визнаним незадовільним та запропонував депутатам 

його не підтримувати. 
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Мушієк М.Г. заявив, що депутатська фракція ВО «Батьківщина» не 

згодні з попереднім рішенням щодо виділення 2,5 млн.грн. на притулок для 

собак і в знак протесту покидають засідання.  

 

Нестеренко І.І. заявив, що він свій голос за попереднє рішення 

скасовує, так як не розібрався і думав, що кошти, виділені  на притулок для 

собак виключили. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Звіт за 2015 рік із проведення 

моніторингу виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської 

області на 2015-2017 роки»  приймається, додається. 

«За»-43, «Проти»-11, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-2. 

 

 

14.СЛУХАЛИ:  

  Чикала Р.О. - Про хід виконання рішення обласної ради від 24.04.2015 

№ 39-2/VI «Про обласну комплексну програму щодо медичного, соціального 

забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки  

(перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки» 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Копійченко В.П., Рибченко О.В., Воронов С.П. 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про хід виконання рішення обласної 

ради від 24.04.2015 № 39-2/VI «Про обласну комплексну програму щодо 

медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, 

професійної підготовки  (перепідготовки) учасників антитерористичної 

операції на 2015-2017 роки» приймається, додається. 

«За»-49, «Проти»-8, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-1. 

 

 15.СЛУХАЛИ:  

  Вельбівця О.І. - Про хід виконання рішення обласної ради від 

24.04.2015 № 39-4/VI «Про програму підтримки розвитку 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Черкаській області на 

період до 2020 року» 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про хід виконання рішення обласної 

ради від 24.04.2015 № 39-4/VI «Про програму підтримки розвитку 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Черкаській області на 

період до 2020 року» приймається, додається. 

«За»-51, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-7. 
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16.СЛУХАЛИ:  

  Вельбівця О.І. Про території та об’єкти природно-заповідного фонду 

області 

ВИРІШИЛИ:           рішення не прийнято 

(протокольно)      

 
«За»-39, «Проти»-2, «Утрималося»-4, «Не голосувало»-13. 

 

17.СЛУХАЛИ:  

  Вельбівця О.І. - Про надання гірничого відводу виробничому 

кооперативу «Будсервіс» для розробки Катеринопільського-2 родовища пісків 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко О.А., Морозюк М.О., Булатецький М.І. 

ВИРІШИЛИ:         рішення не прийнято 

(протокольно)     

      

 «За»-30, «Проти»-1, «Утрималося»-9, «Не голосувало»-19. 

 

 18.СЛУХАЛИ:  

  Вельбівця О.І. - Про надання гірничого відводу ТОВ «Корпорація 

«Райагробуд» для розробки Черкаського -1 родовища пісків 

 

ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А. 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання гірничого відводу ТОВ 

«Корпорація «Райагробуд» для розробки Черкаського -1 родовища пісків» 

 приймається, додається. 

«За»-44, «Проти»-0, «Утрималося»-5, «Не голосувало»-10. 

 

19.СЛУХАЛИ:  

  Вельбівця О.І. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

25.03.2016 № 4-14/VII «Про надання гірничого відводу ТОВ «Відродження» 

для розробки Жашківського-1 родовища суглинків» 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Коваленко О.А. 

ВИРІШИЛИ:        рішення не прийнято 

(протокольно)          

 

 «За»-39, «Проти»-8, «Утрималося»-3, «Не голосувало»-9. 
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20.СЛУХАЛИ:  

  Вельбівця О.І.- Про підготовчу роботу стосовно заснування Агенції 

регіонального розвитку Черкаської області 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про підготовчу роботу стосовно 

заснування Агенції регіонального розвитку Черкаської області»  

приймається, додається. 

«За»-44, «Проти»-4, «Утрималося»-3, «Не голосувало»-8. 

 

 

 

 21.СЛУХАЛИ:  

  Вельбівця О.І. - Про затвердження розподілу препаратів інсуліну та 

виробів медичного призначення 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про затвердження розподілу 

препаратів інсуліну та виробів медичного призначення»  приймається, 

додається. 

«За»-49, «Проти»-1, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-8. 

 

22.СЛУХАЛИ:  

  Вельбівця О.І. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

19.02.2016  № 3-7/VII  

 

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

ради від 19.02.2016  № 3-7/VII»  приймається, додається. 

 

«За»-47, «Проти»-1, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-11. 

 

  

23.СЛУХАЛИ:  

  Вельбівця О.І. - Про клопотання щодо присудження Премії Верховної 

Ради України 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про клопотання щодо присудження 

Премії Верховної Ради України» приймається, додається. 

 

«За»-47, «Проти»-0, «Утрималося»-3, «Не голосувало»-9. 
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24.СЛУХАЛИ:  

  Вельбівця О.І. - Про клопотання щодо нагородження  Грамотою 

Верховної Ради України Латенка В.М. 

 

ВИРІШИЛИ:         рішення не прийнято 

(протокольно)           

І голосування  

«За»-41, «Проти»-1, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-16. 

 

Голосування за повернення до голосування 

«За»-48, «Проти»-7, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-4. 

 

ІІ голосування  

«За»-42, «Проти»0, «Утрималося»-3, «Не голосувало»-14. 

25.СЛУХАЛИ:  

  Вельбівця О.І. - Про клопотання щодо нагородження Почесною 

грамотою Верховної Ради України Коритника В.Д. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнара Ю.А., Коритника В.Д., Судакевич В.Г. 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про клопотання щодо нагородження 

Почесною грамотою Верховної Ради України Коритника В.Д.»  приймається, 

додається. 

 

«За»-46, «Проти»-0, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-11. 

 

26.СЛУХАЛИ:  

  Вельбівця О.І. - Про звернення депутатів обласної ради до Верховної 

Ради України щодо підтримки проекту Закону України «Про внесення змін 

до Бюджетного кодексу України щодо застосування по всій території 

України експерименту з фінансування реконструкції, поточного ремонту 

автомобільних доріг загального користування державного значення». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів обласної ради 

до Верховної Ради України щодо підтримки проекту Закону України «Про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо застосування по всій 

території України експерименту з фінансування реконструкції, поточного 

ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення» 

 приймається, додається. 

«За»-57, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-2. 
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27.СЛУХАЛИ:  

  Вельбівця О.І. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, 

Міністерства охорони здоров’я України щодо поліпшення стану охорони 

здоров’я, запобіганню виникнення і поширення інфекційних хвороб, 

убезпеченню від епідемій на території області. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і 

оборони України, Міністерства охорони здоров’я України щодо поліпшення 

стану охорони здоров’я, запобіганню виникнення і поширення інфекційних 

хвороб, убезпеченню від епідемій на території області» приймається, 

додається. 

«За»-56, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-3. 

28.СЛУХАЛИ:  

  Вельбівця О.І. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України  щодо повернення 

вкладів членів кредитних спілок. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради  «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України  щодо 

повернення вкладів членів кредитних спілок» приймається, додається. 

«За»-55, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-4. 

 

29.СЛУХАЛИ:  

   Вельбівця О.І. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Верховної Ради України щодо проекту закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Верховної Ради України щодо проекту закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб» приймається, додається. 

«За»-54, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-5. 
    

30.СЛУХАЛИ:  

   Лошкова О.Г. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Міністра внутрішніх справ України Авакова А.Б. 
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Президента України Порошенка П.О., Голови Верховної 

Ради Парубія А.В., Міністра внутрішніх справ України      Авакова А.Б.» 

приймається, додається. 

«За»-53, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-6. 

 

31.СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про звернення Черкаської обласної ради до 

Генерального прокурора України Ю.Луценка, Голови Верховної Ради 

України А.Парубія щодо реабілітації повстанських командирів та отаманів 

Холодноярської Республіки.  

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення Черкаської обласної 

ради до Генерального прокурора України Ю.Луценка, Голови Верховної 

Ради України А.Парубія щодо реабілітації повстанських командирів та 

отаманів Холодноярської Республіки » приймається, додається. 

«За»-56, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-4. 

32.СЛУХАЛИ:  

Ботнара Ю.А. - Про звернення Черкаської обласної ради до 

Міністерства охорони здоров’я України щодо перепрофілювання 

міжвідомчих лікарень у містах Сміла та Христинівка 

  

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення Черкаської обласної 

ради до Міністерства охорони здоров’я України щодо перепрофілювання 

міжвідомчих лікарень у містах Сміла та Христинівка» приймається, 

додається. 

«За»-56, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-4. 

 

33.СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І.  -  Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо створення 

спеціального дорожнього фонду України 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

створення спеціального дорожнього фонду України» приймається, додається. 

«За»-54, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-5. 
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34.СЛУХАЛИ:  

   Вельбівця О.І. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

голови Черкаської обласної державної адміністрації, начальника Служби 

автомобільних доріг у Черкаській області щодо скликання розширеної 

наради по питаннях стратегії будівництва, утримання та ремонту доріг на 

території області на найближчі 3-5 років 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А. 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до голови Черкаської обласної державної адміністрації, 

начальника Служби автомобільних доріг у Черкаській області щодо 

скликання розширеної наради по питаннях стратегії будівництва, утримання 

та ремонту доріг на території області на найближчі 3-5 років» приймається, 

додається. 

«За»-55, «Проти»-1, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-4. 

  

 

35.СЛУХАЛИ:  

   Галушка В.М. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Голови Верховної Ради України Парубія А.В., Прем’єр-міністра України 

Гройсмана В.Б. щодо реформування сільськогосподарського 

землекористування. 

 

ВИСТУПИЛИ: Скіченко А.П. 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Голови Верховної Ради України Парубія А.В., Прем’єр-

міністра України Гройсмана В.Б. щодо реформування 

сільськогосподарського землекористування» приймається, додається. 

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

36.СЛУХАЛИ:  

   Вельбівця О.І. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Президента України, Міністра юстиції України, Генерального прокурора 

України, Міністра внутрішніх справ України, голови Черкаської обласної 

державної адміністрації щодо ситуації з рейдерським захопленням приватних 

підприємств на території Черкаської області 
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Президента України, Міністра юстиції України, 

Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ України, 

голови Черкаської обласної державної адміністрації щодо ситуації з 

рейдерським захопленням приватних підприємств на території Черкаської 

області» приймається, додається. 

 

«За»-55, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-5. 

 

37.СЛУХАЛИ:  

   Вельбівця О.І. - Про депутатський запит депутата обласної ради 

Давиденка О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про депутатський запит депутата 

обласної ради Давиденка О.Г.» приймається, додається. 

 

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

 

38.СЛУХАЛИ:  

   Вельбівця О.І. - Про депутатський запит депутата обласної ради 

Лошкова О.Г.  

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про депутатський запит депутата 

обласної ради Лошкова О.Г.» приймається, додається. 

 

«За»-54, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-6. 

 

39.СЛУХАЛИ:  

   Вельбівця О.І. - Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради 

 

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

обласної ради» приймається, додається. 

 

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

 

40.СЛУХАЛИ:  

   Коваля В.В. - Про оренду комунального майна бюджетними 

установами 

 



 34 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Парамонов В.В., Гайович В.Ю.,        

Булатецький М.І. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про оренду комунального майна 

бюджетними установами» приймається, додається. 

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

 

41.СЛУХАЛИ:  

   Коваля В.В. - Про оренду майна Черкаського обласного інституту 

післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про оренду майна Черкаського 

обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

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

 

ВИСТУПИЛИ:  Омаргалієв К.С., який запропонував розглянути питання 

«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Прем’єр-міністра 

України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерства 

фінансів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України про виділення коштів з 

державного бюджету на першочергові аварійно-відновлювальні роботи 

Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного 

театру ім.. Т.Г.Шевченка» та «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до Прем’єр-міністра України, Державного агентства автомобільних 

доріг України щодо виділення додаткових коштів на поточний та середній 

ремонт автодоріг у області» на першому пленарному засіданні. 

 

Голосування за пропозицію Омаргалієва К.С. щодо повернення до 

розгляду питань 

 

«За»-44, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-15. 

 
42.СЛУХАЛИ:  

   Вельбівця О.І.  - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Прем’єр-міністра України, Комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету, Міністерства фінансів України, Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України про 

виділення коштів з державного бюджету на першочергові аварійно-

відновлювальні роботи Черкаського академічного обласного українського 

музично-драматичного театру ім.. Т.Г.Шевченка 
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Прем’єр-міністра України, Комітету Верховної Ради 

України з питань бюджету, Міністерства фінансів України, Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України про виділення коштів з державного бюджету на першочергові 

аварійно-відновлювальні роботи Черкаського академічного обласного 

українського музично-драматичного театру ім.. Т.Г.Шевченка» приймається, 

додається. 

 

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

 

43.СЛУХАЛИ:  

   Вельбівця О.І.  - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Прем’єр-міністра України, Державного агентства автомобільних доріг 

України щодо виділення додаткових коштів на поточний та середній ремонт 

автодоріг у області 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Прем’єр-міністра України, Державного агентства 

автомобільних доріг України щодо виділення додаткових коштів на 

поточний та середній ремонт автодоріг у області» приймається, додається. 

 

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

 

ВИСТУПИЛИ:  

  Вельбівець О.І., який запропонував розглянути на І пленарному 

засіданні питання № 40.12 «Про звільнення Жаботинського В.П.» 

 

Голосування за пропозицію Вельбівця О.І. 

 

«За»-36, «Проти»-1, «Утрималося»-5, «Не голосувало»-20. 

 

 

Вельбівець О.І. оголосив закритим І пленарне засідання 

 

 

 

 

Голова                                                                            О.Вельбівець 


