
 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

сьомого скликання 

 

п’ята  сесія  

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

другого пленарного 

засідання 

(продовження) 

30.06.2016                                               м. Черкаси                             №  9 

 

 

 

 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    84 

 

 2. Взяли участь у роботі сесії       

    обласної ради                 -    73 

 

3. Присутніх запрошених осіб     -    20 

       

 

   (Списки  додаються) 

 

 

Головуючий - Вельбівець О.І. 
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Порядок денний: 

 

Питання управління майном обласної комунальної власності 

7) Про оренду майна комунального підприємства «Аеропорт-Черкаси» 

Доповідають: 

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

«Про оренду комунального майна бюджетними установами» 

Доповідають: 

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 часткове звільнення від сплати надходжень від орендної плати 

Доповідають: 

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 надання дозволу на реалізацію об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області 

Доповідають: 

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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11)Про погодження доповнення до плану санації комунального 

підприємства «Облпаливо» Черкаської обласної ради 

 Доповідають: 

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 ліквідацію обласного комунального підприємства «Оперативна 

поліграфія» 

Доповідають: 

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 ліквідацію комунального підприємства «Агентство розвитку 

Черкащини Черкаської обласної ради» 

Доповідають: 

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

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

 Доповідають: 

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 реформування друкованого засобу масової інформації – газети 

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

Черкаська обласна рада 

Доповідають: 

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 зміну найменування Михайлівської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату Черкаської обласної ради та 

затвердження Статуту 

Доповідають: 

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 затвердження граничних сум витрат, що здійснюються за рахунок 

коштів обласного бюджету 

Доповідають: 

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 продовження трудових відносин з Циганковим В.А. на посаді 

начальника Комунальної водолазно-рятувальної служби Черкаської обласної 

ради 

Доповідають: 

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 звільнення Жаботинського В.П. 

Доповідають: 

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 повернення з оренди цілісного майнового комплексу  

Доповідають: 

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 передачу  Черкаського обласного  комунального підприємства 

«Фармація» 

Доповідають: 

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 

 

22)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» 

Доповідає: 

Баштан 

Олег Васильович 

- депутат обласної ради 

 

 

2. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до керівництва 

ТОВ «Комунальні системи України» щодо вжиття заходів з погашення 

заборгованості ТОВ «Смілаенергоінвест» перед НАК «Нафтогаз України» за 

спожитий природний газ  

Доповідає: 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- депутат обласної ради 
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3. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови Верховної 

Ради України, Прем’єр-міністра України, Міністра фінансів України, Міністра 

культури України 

Доповідає: 

Коваленко 

Валентина Михайлівна 

 

- депутат обласної ради  

 

 4.Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України  Порошенка П.О., Голови Верховної Ради України Парубія А.В., 

Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., голови Черкаської обласної ради 

Вельбівця О.І., голови Черкаської обласної державної адміністрації 

Ткаченка Ю.О. 

Доповідає: 

Рибченко 

Олександр 

Володимирович 

- керівник депутатської фракції в обласній 

раді Партії ветеранів Афганістану 

 

5. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України  Порошенка П.О., Голови Верховної Ради України Парубія А.В., 

Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. 

Доповідає:  

Галушко  

Валентин Миколайович 

- депутат обласної ради 

6. Про внесення змін до Програми підвищення рівня безпеки дорожнього 

руху на території області на період до 2016 року 

Доповідають: 

Синільник 

Сергій Анатолійович 

- заступник начальника управління – 

начальник відділу транспорту та зв’язку 

управління транспорту, дорожнього 

господарства та оборонно-промислового 

комплексу облдержадміністрації  

Кокодзей 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  розвитку інфраструктури та 

житлово-комунального господарства 
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Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 65 депутатів 

 

І. ВИСТУПИЛИ:  

Ботнар Ю.А. запропонував оголосити хвилину мовчання за всіма 

загиблими борцями за Україну. 

 

(хвилина мовчання) 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Вельбівець О.І. зазначив, що від депутатських фракцій в обласній раді 

«Українське об’єднання патріотів – УКРОП», Партії «Відродження»,  

політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», депутата обласної 

ради Кулініча В.В. надійшли пропозиції про включення підготовлених ними 

депутатських звернень, депутатського запиту до порядку денного пленарного 

засідання сесії. 

Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання 

питань: 

«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо потреби законодавчого врегулювання підстав та процедури 

встановлення статусу, обсягу соціальних пільг та гарантій для учасників 

добровольчих формувань антитерористичної операції на сході України, які в 

подальшому не увійшли до складу створених відповідно до законів України 

військових формувань та правоохоронних органів»; 

«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністерства 

екології України про можливу загрозу радіоактивного мулу в руслі річки 

Дніпро в наслідок проведення робіт по берегових відвалах донних ґрунтів в 

прибережній смузі Дніпровського, Дніпродзержинського та Кременчуцького 

водосховищ з подальшим використанням їх у формуванні берегоукріплюючих 

споруд». 
«За»- 64, «Проти»- 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -5. 

Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання 

питання«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради  України та Кабінету Міністрів України щодо 

створення Зорівської об’єднаної громади»: 
«За»- 61, «Проти»- 2, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -5. 

Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання 

питання«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Державної 

служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Головного 

управління Держгеокадастру в Черкаській області, Черкаської обласної 

державної адміністрації щодо створення прозорого та справедливого 
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механізму забезпечення земельними ділянками учасників бойових дій та 

працівників соціальної сфери за місцем реєстрації та проживання»: 
«За»- 60, «Проти»- 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» -6. 

Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання 

питання«Про депутатський запит депутатів Черкаської обласної ради до 

ПАТ «Укргідроенерго» щодо будівництва Канівської гідроакумулюючої 

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

ВИСТУПИЛИ: 

Легойда С.М., яка висловила прохання щодо реєстрації заяви депутата 

обласної ради Редька Р.В. про дострокове припинення ним повноважень 

депутата та запропонувала включити питання до порядку денного сесії. 

Гайович В.Ю., який зачитав проект рішення обласної ради та 

запропонував включити до порядку денного питання щодо звернення 

депутатів обласної ради до Верховної Ради України стосовно створення 

тимчасової слідчої комісії з розслідування офшорів Президента України. 

Голосування за пропозицію Гайовича В.Ю. про включення до порядку 

денного питання: 

«За»- 36, «Проти»- 2, «Утрималося» - 14, «Не голосувало» -20. 

 

Баштан О.В., який запропонував включити до порядку денного 

пленарного засідання питання про скасування рішення обласної ради від 

03.06.2016 № 5-13/VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 

29.12.2015 № 2-3/VI «Про обласний бюджет на 2016 рік»» в частині 

виключення позицій щодо виділення коштів для створення притулку для 

собак у м. Умані. 

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

денного питання: 

«За»- 34, «Проти»- 7, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» -25. 

 

Баштан О.В. запропонував включити також до порядку денного 

пленарного засідання сесії питання про створення мережі притулків для 

бездомних тварин та розробити відповідні заходи. 

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

денного питання: 

«За»- 36, «Проти»- 2, «Утрималося» - 10, «Не голосувало» -24. 
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Вельбівець О.І., який зазначив про доцільність внесення питання про 

створення мережі притулків для бездомних тварин на розгляд постійних 

комісій та президії обласної ради для ознайомлення та детального вивчення 

депутатами. 

Також запропонував надати слово присутнім на пленарному засіданні 

представникам громадськості. 

Голосування  за надання слова представнику громадськості 

«За»- 71, «Проти»- 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -1. 

 

Дмитро Іванов (представник громадськості), який поінформував 

присутніх про небезпечність, недоцільність, безглуздість, на його думку, 

будівництва Канівської ГАЕС. 

Вельбівець О.І., який запропонував надати слово директору 

Черкаського Академічного обласного українського музично-драматичного 

театру імені Т.Г.Шевченка Осіпову В.О. 

Голосування  за надання слова Осіпову В.О.: 

«За»- 65, «Проти»- 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -6. 

 

Осіпов В.О., який від імені працівників Черкаського Академічного 

обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка 

зачитав звернення щодо виділення коштів для виплати заробітної плати, 

закупівлі автотранспорту, ремонту приміщення театру, яке постраждало 

внаслідок пожежі. 

Булатецький М.І., який поцікавився ходом вивчення  питання стосовно 

встановлення осіб, які спричинили пожежу та здійсненням ними 

відповідного відшкодування. 

Осіпов В.О., який зазначив, що дане питання не належить до 

компетенції театру і поінформував, що за версією слідства пожежа виникла 

внаслідок підпалу. 

 

Проведення перереєстрації депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 71 депутат 
 

 

ІІ. Порядок денний пленарного засідання 

 

1.СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про оренду майна комунального підприємства 

«Аеропорт-Черкаси» 
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ВИРІШИЛИ: рішення  обласної ради «Про оренду майна комунального 

підприємства «Аеропорт-Черкаси» приймається, додається. 

«За»-60, «Проти»-7, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-3. 

 

2.СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І.- Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 

№ 3-29/VII «Про оренду комунального майна бюджетними установами» 

 

ВИСТУПИЛИ: Дудник Н.Д. 

 

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

ради від 19.02.2016 № 3-29/VII «Про оренду комунального майна бюджетними 

установами»  приймається, додається. 

«За»-53, «Проти»-,0 «Утрималося»-16, «Не голосувало»-3. 

 

 

3.СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про часткове звільнення від сплати надходжень від 

орендної плати 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про часткове звільнення від сплати 

надходжень від орендної плати» приймається, додається. 

«За»-64, «Проти»-2, «Утрималося»-3, «Не голосувало»-3. 

 

 

4.СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про надання дозволу на реалізацію об’єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 

 

ВИСТУПИЛИ: Баштан О.В., 

Ботнар Ю.А., який запропонував проголосувати повторно за питання, у 

зв’язку з технічною несправністю системи голосування. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання дозволу на реалізацію 

об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області» 

приймається, додається. 

І голосування:«За»-55,«Проти»-1, «Утрималося»-14,«Не голосувало»-2. 

ІІ голосування:«За»-56,«Проти»-2, «Утрималося»-13,«Не голосувало»-1. 
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5.СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. - Про погодження доповнення до плану санації комунального 

підприємства «Облпаливо» Черкаської обласної ради 

 

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

Гайович В.Ю., який запропонував включити в рішення питання щодо 

підготовки клопотання до господарського суду стосовно зміни керуючого 

санацією. 

Омаргалієв К.С., який зазначив  про доцільність внесення на розгляд 

постійної комісії та президії обласної ради пропозиції депутата Гайовича В.Ю. 

для детального вивчення. 

 

 ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про погодження доповнення до плану 

санації комунального підприємства «Облпаливо» Черкаської обласної ради»  

приймається з правками депутатів, додається. 

Голосування за рішення за основу: «За»-53, «Проти»-9, «Утрималося»-

5, «Не голосувало»-5; 

голосування за пропозицію Гайовича В.Ю.:«За»- 31, «Проти»-3, 

«Утрималося»-19, «Не голосувало»-19; 

голосування за пропозицію Омаргалієва К.С.:«За»- 69, «Проти»-0, 

«Утрималося»-1, «Не голосувало»-2; 

голосування за рішення в цілому: «За»- 55, «Проти»-7, «Утрималося»-6, 

«Не голосувало»-4. 

 

 

6.СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про ліквідацію обласного комунального підприємства 

«Оперативна поліграфія»  

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Погорілий В.Г., Лошков О.Г., 

Овчаренко М.С., який звернув увагу депутатів на необхідність 

повернення до голосування за питання «Про передачу майна комунальної 

власності», яке не було підтримано депутатами на другому пленарному 

засіданні п’ятої сесії обласної ради сьомого скликання, що відбулося 

15.06.2016. Мотивуючи це тим, що означене питання передбачало передачу 

майна з балансу обласного комунального підприємства «Оперативна 

поліграфія» на баланс Черкаського обласного центру перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій з 

наступним прийняттям на черговій сесії рішення про ліквідацію 

комунального підприємства. Зазначив, що прийняттю рішення про ліквідацію 

підприємства має передувати рішення про передачу майна, що знаходиться 

на його балансі. 
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Вельбівець О.І., який запропонував повернутися до розгляду шести 

питань, рішення по яких не були прийняті на другому пленарному засіданні 

п’ятої сесії обласної ради сьомого скликання, що відбулося 15.06.2016 

Запропонував у разі неповернення до розгляду цих питань, у тому числі 

про передачу майна з балансу комунального підприємства «Оперативна 

поліграфія», виключити питання про його ліквідацію з порядку денного 

пленарного засідання. 

 

ВИРІШИЛИ:  

(протокольно)  питання «Про ліквідацію обласного комунального підприємства 

«Оперативна поліграфія» виключити з порядку денного пленарного засідання 

сесії. 

«За»-65, «Проти»-0, «Утрималося»-3, «Не голосувало»-4. 

 

Голосування за пропозицію Вельбівця О.І. щодо повернення до розгляду 

шести питань, рішення по яких не були прийняті на другому пленарному 

засіданні п’ятої сесії обласної ради сьомого скликання, що відбулося 15.06.2016: 

«За»-41, «Проти»-5, «Утрималося»-8, «Не голосувало»-18. 

 

 

7.СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. - Про ліквідацію комунального підприємства «Агентство 

розвитку Черкащини Черкаської обласної ради» 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Лошков О.Г., який запропонував внести до рішення зміни, замінивши у 

підпункті 7 пункту 4 слово «постійного» словом «довгострокового». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про ліквідацію комунального 

підприємства «Агентство розвитку Черкащини Черкаської обласної ради»»  

приймається з правками депутата, додається. 

«За»-64, «Проти»-0, «Утрималося»-4, «Не голосувало»-4. 

 

 

8.СЛУХАЛИ:  

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

21.06.2013 № 23-15/VI «Про Редакцію Черкаської обласної соціально-

економічної газети «Нова доба» 

 

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

ради від 21.06.2013 № 23-15/VI «Про Редакцію Черкаської обласної соціально-

економічної газети «Нова доба»» приймається, додається. 

«За»-58, «Проти»-0, «Утрималося»-8, «Не голосувало»-6. 



 13 

 

9.СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про реформування друкованого засобу масової інформації 

– газети «Черкаський край» та редакції газети «Черкаський край», засновником 

яких є Черкаська обласна рада 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Лошков О.Г., Калиновська Т.С.,             

Булатецький М.І., Озірний О.А., Гайович В.Ю., Похольчук Р.В., 

Дудник Н.Д., яка повідомила, що чинним законодавством передбачено 

вихід органів місцевого самоврядування та органів державної влади із 

засновників державних та комунальних засобів масової інформації. 

Ботнар Ю.А., який вніс пропозицію щодо ініціювання перед 

Верховною Радою України питання про необхідність внесення змін до 

законодавства стосовно  залишення права органів місцевого самоврядування 

на заснування ЗМІ. 

 

ВИРІШИЛИ: рішенняобласної ради «Про реформування друкованого засобу 

масової інформації – газети «Черкаський край» та редакції газети «Черкаський 

край», засновником яких є Черкаська обласна рада» приймається, додається. 

Голосування за рішення за основу: «За»-49, «Проти»-13, «Утрималося»-

6, «Не голосувало»-4; 

голосування за пропозицію Ботнара Ю.А.: «За»-28, «Проти»-3, 

«Утрималося»-14, «Не голосувало»-27; 

голосування за рішення в цілому:«За»-49, «Проти»-14, «Утрималося»-5, 

«Не голосувало»-4. 

 

 
10.СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про зміну найменування Михайлівської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату Черкаської обласної ради та 

затвердження Статуту 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради«Про зміну найменування Михайлівської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Черкаської обласної ради та 

затвердження Статуту» приймається, додається. 

«За»-65, «Проти»-0, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-5. 

 

 

11.СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про затвердження граничних сум витрат, що 

здійснюються за рахунок коштів обласного бюджету 
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ВИСТУПИЛИ:  

Воронов С.П., який запропонував ввести зміни до граничної суми на 

утримання телефонів, зокрема, передбачивши її у розмірі 500 грн., а не 1500 

грн., як визначено у проекті рішення. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про затвердження граничних сум 

витрат, що здійснюються за рахунок коштів обласного бюджету»  

приймається, додається. 

Голосування за рішення за основу: «За»-55, «Проти»-0, «Утрималося»-

11, «Не голосувало»-6; 

голосування за пропозицію Воронова С.П.: «За»-36, «Проти»-1, 

«Утрималося»-9, «Не голосувало»-26; 

голосування за рішення в цілому:«За»-46, «Проти»-10, «Утрималося»-6, 

«Не голосувало»-10. 

 

12.СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д.- Про продовження трудових відносин з Циганковим В.А. на 

посаді начальника Комунальної водолазно-рятувальної служби Черкаської 

обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А. 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про продовження трудових відносин з 

Циганковим В.А. на посаді начальника Комунальної водолазно-рятувальної 

служби Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

«За»-67, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-5. 

 

13.СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І.- Про звільнення Жаботинського В.П. 

 

ВИСТУПИЛИ:Ботнар Ю.А., Коваленко В.М., Коваленко О.А.,                  

Булатецький М.І., Воронов С.П., Скіченко А.П.,Ткаченко Ю.О., 

Лошков О.Г., який запропонував виключити питання з порядку денного 

сесії шляхом голосування. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звільнення Жаботинського В.П.»  

приймається, додається. 

Голосування за пропозицію Лошкова О.Г.: «За»-42, «Проти»-4, 

«Утрималося»-4, «Не голосувало»-22; 

голосування за рішення в цілому:«За»-51, «Проти»-12, «Утрималося»-4, 

«Не голосувало»-5. 
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14.СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. -Про повернення з оренди цілісного майнового 

комплексу 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про повернення з оренди цілісного 

майнового комплексу» приймається, додається. 

«За»-57, «Проти»-0, «Утрималося»-7, «Не голосувало»-8. 

 

15.СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про передачу  Черкаського обласного  комунального 

підприємства «Фармація» 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Вельбівець О.І., Рибченко О.В., Дудник Н.Д., 

Воронов С.П., Лупашко О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

(протокольно)      

«За»-18, «Проти»-9, «Утрималося»-6, «Не голосувало»-39. 

 

 

16.СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - 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»» 

 

ВИСТУПИЛИ: Гайович В.Ю., Баштан О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

(протокольно)      

«За»-24, «Проти»-2, «Утрималося»-10, «Не голосувало»-36. 

 

 

17.СЛУХАЛИ:  

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

керівництва ТОВ «Комунальні системи України» щодо вжиття заходів з 

погашення заборгованості ТОВ «Смілаенергоінвест» перед НАК «Нафтогаз 

України» за спожитий природний газ 

 

ВИСТУПИЛИ:Давиденко О.Г. 
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ВИРІШИЛИ:         рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

 «За»-22, «Проти»-6, «Утрималося»-10, «Не голосувало»-34. 

 
 

18.СЛУХАЛИ:  

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

Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Міністра фінансів 

України, Міністра культури України 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., яка звернулася голови облдержадміністрації 

Ткаченка Ю.О. та управління культури облдержадміністрації з проханням 

розробити програму підтримки творчих спілок. 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

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

Міністра фінансів України, Міністра культури України» приймається, 

додається. 

«За»-60, «Проти»-0, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-10. 

 

19.СЛУХАЛИ:  

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

Президента України  Порошенка П.О., Голови Верховної Ради України 

Парубія А.В., Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., голови Черкаської 

обласної ради Вельбівця О.І., голови Черкаської обласної державної 

адміністрації Ткаченка Ю.О. 

 

ВИСТУПИЛИ: Баштан О.В., Рибченко О.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради«Про звернення депутатів Черкаської 

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

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

голови Черкаської обласної ради Вельбівця О.І., голови Черкаської обласної 

державної адміністрації Ткаченка Ю.О.»  приймається, додається. 

 

 «За»-65, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-6. 

 

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

Президента України  Порошенка П.О., Голови Верховної Ради України 

Парубія А.В., Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради«Про звернення депутатів Черкаської 

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

Ради України Парубія А.В., Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б.»  

приймається, додається. 

«За»-55, «Проти»-0, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-15. 

 

 

21.СЛУХАЛИ:  

Синільника С.А. - Про внесення змін до Програми підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху на території області на період до 2016 року  

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Баштан О.В., 

Гайович В.Ю., який поцікавився взаємозв’язком між безпекою 

дорожнього руху і ремонтом сервісного центру, виділення грошей на який 

передбачається Програмою. 

Ботнар Ю.А.,  який зазначив, що фінансування об’єктів, передбачених 

Програмою, має здійснюватися за рахунок  коштів Державного, а не 

обласного бюджету. 

Рибченко О.В., який  просив підтримати рішення, у зв’язку з тим, що на 

дорогах гине більше людей, ніж на війні. 

Ткаченко Ю.О., який повідомив, що створення сервісного центру є 

пілотним проектом, аналогом центрам надання адміністративних послуг. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми 

підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території області на період до 

2016 року»  приймається, додається. 

«За»-59, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-4. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Вельбівець О.І., який запропонував продовжити роботу пленарного 

засідання сесії без перерви. 

Голосування за продовження роботи пленарного засідання сесії без 

перерви: 

«За»-66, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-5. 

 

 

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

Верховної Ради України щодо потреби законодавчого врегулювання підстав 

та процедури встановлення статусу, обсягу соціальних пільг та гарантій для 

учасників добровольчих формувань антитерористичної операції на сході 

України, які в подальшому не увійшли до складу створених відповідно до 

законів України військових формувань та правоохоронних органів. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Верховної Ради України щодо потреби законодавчого 

врегулювання підстав та процедури встановлення статусу, обсягу соціальних 

пільг та гарантій для учасників добровольчих формувань антитерористичної 

операції на сході України, які в подальшому не увійшли до складу створених 

відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних 

органів»  приймається, додається. 

 

«За»-68, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-3. 

 

  

23.СЛУХАЛИ:  

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

Міністерства екології України про можливу загрозу радіоактивного мулу в 

руслі річки Дніпро в наслідок проведення робіт по берегових відвалах 

донних ґрунтів в прибережній смузі Дніпровського, Дніпродзержинського та 

Кременчуцького водосховищ з подальшим використанням їх у формуванні 

берегоукріплюючих споруд 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Міністерства екології України про можливу загрозу 

радіоактивного мулу в руслі річки Дніпро в наслідок проведення робіт по 

берегових відвалах донних ґрунтів в прибережній смузі Дніпровського, 

Дніпродзержинського та Кременчуцького водосховищ з подальшим 

використанням їх у формуванні берегоукріплюючих споруд» приймається, 

додається. 

 

«За»-66, «Проти»-0, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-4. 

 

24.СЛУХАЛИ:  

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

Президента України, Верховної Ради  України та Кабінету Міністрів України 

щодо створення Зорівської об’єднаної громади 
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ВИСТУПИЛИ: 

Лошков О.Г., який поцікавився у голови облдержадміністрації             

Ткаченка Ю.О. чому облдержадміністрація самостійно не звернулася до 

Верховної Ради України та Президента України з клопотанням про 

вирішення питання. 

 Ткаченко Ю.О., який повідомив, що таке клопотання раніше 

надсилалося облдержадміністрацією, тепер просять підтримки ще і 

депутатського корпусу ради. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Президента України, Верховної Ради  України та Кабінету 

Міністрів України щодо створення Зорівської об’єднаної громади» 

приймається, додається. 

 

«За»-61, «Проти»-6, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-3. 

 

25.СЛУХАЛИ:  

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

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, 

Головного управління Держгеокадастру в Черкаській області, Черкаської 

обласної державної адміністрації щодо створення прозорого та 

справедливого механізму забезпечення земельними ділянками учасників 

бойових дій та працівників соціальної сфери за місцем реєстрації та 

проживання. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру, Головного управління Держгеокадастру в Черкаській області, 

Черкаської обласної державної адміністрації щодо створення прозорого та 

справедливого механізму забезпечення земельними ділянками учасників 

бойових дій та працівників соціальної сфери за місцем реєстрації та 

проживання»  приймається, додається. 

«За»-62, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-9. 

 

26.СЛУХАЛИ:  

Волковича В.М. - Про депутатський запит  депутатів Черкаської 

обласної ради до ПАТ «Укргідроенерго» щодо будівництва Канівської 

гідроакумулюючої електростанції. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Яріш А.А., 

Ткаченко Ю.О., який запропонував поставити питання на голосування 

як депутатське звернення, а не депутатський запит. 
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Волкович В.М., який  погодився з пропозицією Ткаченка Ю.О. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до ПАТ «Укргідроенерго» щодо будівництва Канівської 

гідроакумулюючої електростанції» приймається, додається. 

«За»-68, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-4. 

 

27.СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. –Про дострокове припинення повноважень депутата 

обласної ради Редька Р.В. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про дострокове припинення 

повноважень депутата обласної ради Редька Р.В.» приймається, додається. 

«За»-64, «Проти»-1, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-7. 

 

 

Вельбівець О.І. оголосив закритою п’яту сесію обласної ради сьомого 

скликання 

 

 

 

 

Голова                                                                            О.Вельбівець 

 

 


