
 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VII скликання 

 

________Восьма____ сесія 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

    другого пленарного  

    засідання 

 

07.10.2016                                               м. Черкаси                             №  13 

 

                                    
 

 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    84 

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -    65 

 

3. Присутніх запрошених осіб     -    59 

       

 

   (Списки  додаються) 

 

 

Головуючий - Вельбівець О.І. 

 

 

Секретаріат:  Доманський В.М., Павличук В.М., Гончаренко В.Г., 

Нестеренко І.І., Клімов Є.П., Ковбоша О.Р.,          

Далібожак В.М., Сахно А.П. 
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Порядок денний: 
 

1.  Про внесення змін до складу комісії обласної ради з питань 

поновлення прав реабілітованих 

Доповідають: 

Тарасенко 

Валентин Петрович 

- перший заступник голови обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 

2. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України 

за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування 

Доповідають: 

Коваленко  

Катерина Юріївна 

- заступник начальника управління у справах 

сім'ї, молоді та спорту обласної державної 

адміністрації 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 

3. Про тимчасову контрольну комісію обласної ради з перевірки 

використання коштів, які залучаються із державного та місцевих бюджетів 

для виконання ремонтних робіт доріг державного значення 

Доповідає: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

 

4. Про внесення змін до складу постійних комісій Черкаської обласної 

ради 

Доповідає: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

 

5.  Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради 

Доповідає:   

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату обласної ради 
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6. Про звернення депутатів обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо виділення з 

державного бюджету додаткових коштів освітньої та медичної субвенцій 

 

Доповідає: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

облдержадміністрації 

 

7. Про звернення депутатів обласної ради до Президента України 

Порошенка П.О., Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. та Голови 

Верховної Ради України Парубія А.В. щодо необхідності підвищення 

розмірів соціальних стандартів та гарантій 

 

Доповідає: 

Галушко 

Валентин Миколайович 

- депутат обласної ради 

 

8. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови 

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

Гройсмана В.Б щодо запровадження єдиного прямого оподаткування всіх 

сільгоспвиробників  

 

Доповідає: 

Лихошерст 

Сергій Васильович 

- депутат обласної ради 

 

9. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністерства 

екології та природних ресурсів України щодо потреби розробки комплексної 

програми дій з  розчистки русел приток Дніпра  

 

Доповідає: 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

 10. Про звернення Черкаської обласної ради до Прем’єр-міністра 

України В.Гройсмана щодо скасування намірів скорочення видатків на 

стипендії для студентів ВНЗ у Державному бюджеті України на 2017 рік 

 

Доповідає: 

Ботнар                                      - 

Юрій Андрійович 

керівник  фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді  
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 11. Про звернення Черкаської обласної ради до Президента України 

П.Порошенка, Голови Верховної Ради України А.Парубія, Міністра аграрної 

політики та продовольства України Т.Кутового, т.в.о. директора ДП 

«Укрспирт» О.Дрожжіна щодо уникнення дестабілізації на Косарському 

МПД ДП «Укрспирт» 

 

Доповідає: 

Ботнар                                      - 

Юрій Андрійович 

керівник  фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді  

 

12. Про звернення до Верховної Ради України  щодо прийняття 

Постанови Верховної Ради України «Про встановлення 18 березня Днем 

вшанування українських жертв російсько-більшовицького, німецького, 

угорського, румунського та польського окупаційних режимів» 

 

Доповідає: 

Ботнар                                      - 

Юрій Андрійович 

керівник  фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді  

 

 13. Про звернення Черкаської обласної ради до сільських, селищних, 

міських голів, голів районних рад Черкаської області щодо увічнення пам’яті 

про звитяги українських військових доби Української революції 1917-1921 

років 

 

Доповідає: 

Ботнар                                      - 

Юрій Андрійович 

керівник  фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді  

 

14. Про звернення Черкаської обласної ради до Верховної Ради України 

щодо  нелегітимності виборів до Державної Думи Російської Федерації на 

території Автономної Республіки Крим 

 

Доповідає: 

Омаргалієв                                   - 

Костянтин  Сапартаєвич 

керівник  фракції партії «Блок Петра 

Порошенка «Солідарність» в обласній раді  

 

15. Про депутатське звернення депутата обласної ради Коваленка О.А. 

щодо вирішення питання отримання КСП «Родниківка» Уманського району 

дозволу на розробку проекту землеустрою у відповідності до чинного 

законодавства 

           Доповідає: 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- депутат обласної ради 
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16. Про депутатське звернення депутата обласної ради Коваленка О.А. 

щодо пришвидшення реформування системи контролюючих органів у 

сільському господарстві Черкаської області 

 

Доповідає: 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- депутат обласної ради 

 

17. Про  звернення депутатів Черкаської  обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо скасування постанови Кабінету Міністрів України  

від   25 листопада 2015 року № 1024   «Про затвердження нормативу 

забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. 

населення» 

 

Доповідає: 

Підгорний  

Анатолій Вікторович 

- керівник фракції політичної партії ВО 

«Черкащани» » в обласній раді 

 

18. Про утворення комісії для визначення реальної собівартості газу та 

проведення експертизи газової суміші, яка реалізується жителям області  

 

Доповідає: 

Гайович 

Вадим Юрійович 

- депутат обласної ради 

 

19.  Про депутатське звернення  депутата обласної ради Воронова С.П. 

щодо виділення земельних ділянок працівникам соціальної сфери села 

Тимашівка Кам’янського району 

 

Доповідає: 

Воронов 

Сергій Павлович 

- депутат обласної ради 

 

20.  Про депутатське звернення депутата обласної ради Воронова С.П. 

щодо поновлення розслідування по факту вбивства громадянина     В. 

Степіки 

 

Доповідає: 

Воронов 

Сергій Павлович 

- депутат обласної ради 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 54  депутатів 
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Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 65  депутатів 

 

Головуючий оголосив хвилину мовчання в пам’ять загиблих у ході 

антитерористичної операції на сході українських воїнів і мирних громадян. 

Ботнар Ю.А. проінформував про загибель 24 – річного офіцера            

93 механізованої бригади, члена молодіжної організації «Сокіл»       

Мирослава Мисла і запропонував вшанувати пам’ять Молитвою молодого 

націоналіста. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про внесення змін до складу комісії обласної ради з 

питань поновлення прав реабілітованих 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А. 

 

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

обласної ради з питань поновлення прав реабілітованих» приймається, 

додається. 

 

Голосування 

«За» - 61, «Проти» - 0 , «Утрималося» -1, «Не голосувало» - 6 

 

2. СЛУХАЛИ:  

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

Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого 

самоврядування  

 

ВИСТУПИЛИ:  

Коваленко К.Ю. запропонувала виключити дане питання з порядку 

денного сесії, так як 4 жовтня 2016 року профільним Комітетом Верховної 

Ради України було визначено 10 кандидатур та подано на розгляд до 

Верховній ради України. 

 

ВИРІШИЛИ:  питання «Про клопотання щодо присудження Премії 

Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, 

місцевого самоврядування» виключити з порядку денного сесії. 

 

Голосування 

«За» - 64 , «Проти» - 0, «Утрималося» -1, «Не голосувало» -3 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І.  – Про тимчасову контрольну комісію обласної ради з 

перевірки використання коштів, які залучаються із державного та місцевих 

бюджетів для виконання ремонтних робіт доріг державного значення 
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ВИСТУПИЛИ: Воронов С.П. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про тимчасову контрольну комісію 

обласної ради з перевірки використання коштів, які залучаються із 

державного та місцевих бюджетів для виконання ремонтних робіт доріг 

державного значення» приймається, додається. 

 

Голосування 

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

 

4. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про внесення змін до складу постійних комісій 

Черкаської обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Лошков О.Г. зазначив, що наближається річниця з дня набуття 

повноважень депутатами обласної ради, тому є необхідність в оприлюдненні 

інформації щодо відвідування депутатами обласної ради засідань постійних 

комісій та пленарних засідань обласної ради.  

Вельбівець О.І. повідомив, що інформацію про відвідування 

депутатами обласної ради засідань постійних комісій та пленарних засідань 

обласної ради буде надано керівникам депутатських фракцій. Також 

зазначив, що після розгляду питань порядку денного виконавчий апарат 

поінформує депутатів з зазначеного питання. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про внесення змін до складу 

постійних комісій Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування 

«За» - 62, «Проти» - 0 , «Утрималося» -0, «Не голосувало» -7. 

 

5. 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. 

 

Голосування 

«За» - 63 , «Проти» - 0 , «Утрималося» -1, «Не голосувало» -5. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

 Вельбівця О.І. – Про звернення депутатів обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 
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виділення з державного бюджету додаткових коштів освітньої та медичної 

субвенцій 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про звернення депутатів обласної 

ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України щодо виділення з державного бюджету додаткових коштів освітньої 

та медичної субвенцій» приймається, додається. 

 

Голосування 

«За» - 63 , «Проти» - 0 , «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 6. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про звернення депутатів обласної ради до Президента 

України Порошенка П.О., Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. та 

Голови Верховної Ради України Парубія А.В. щодо необхідності підвищення 

розмірів соціальних стандартів та гарантій  

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про звернення депутатів обласної 

ради до Президента України Порошенка П.О., Прем’єр-міністра України 

Гройсмана В.Б. та Голови Верховної Ради України Парубія А.В. щодо 

необхідності підвищення розмірів соціальних стандартів та гарантій» 

приймається, додається 

 

Голосування 

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

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

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

Гройсмана В.Б щодо запровадження єдиного прямого оподаткування всіх 

сільгоспвиробників  

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

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

міністра України Гройсмана В.Б щодо запровадження єдиного прямого 

оподаткування всіх сільгоспвиробників» приймається, додається. 

 

Голосування 

«За» - 59, «Проти» - 0 , «Утрималося» -2, «Не голосувало» -8. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

Міністерства екології та природних ресурсів України щодо потреби розробки 

комплексної програми дій з  розчистки русел приток Дніпра 
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ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради  «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Міністерства екології та природних ресурсів України щодо 

потреби розробки комплексної програми дій з  розчистки русел приток 

Дніпра» приймається, додається. 

 

Голосування 

«За» - 61, «Проти» - 0 , «Утрималося»- 0 , «Не голосувало» -8. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про звернення Черкаської обласної ради до Прем’єр-

міністра України В.Гройсмана щодо скасування намірів скорочення видатків 

на стипендії для студентів ВНЗ у Державному бюджеті України на 2017 рік 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради  «Про звернення Черкаської обласної 

ради до Прем’єр-міністра України В.Гройсмана щодо скасування намірів 

скорочення видатків на стипендії для студентів ВНЗ у Державному бюджеті 

України на 2017 рік» приймається, додається. 

 

Голосування 

«За» - 63, «Проти» - 0 , «Утрималося»- 0 , «Не голосувало» -6. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

Президента України П.Порошенка, Голови Верховної Ради України 

А.Парубія, Міністра аграрної політики та продовольства України Т.Кутового, 

т.в.о. директора ДП «Укрспирт» О.Дрожжіна щодо уникнення дестабілізації 

на Косарському МПД ДП «Укрспирт» 

 

ВИСТУПИЛИ: Воронов С.П., Ткаченко Ю.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про звернення Черкаської обласної 

ради до Президента України П.Порошенка, Голови Верховної Ради України 

А.Парубія, Міністра аграрної політики та продовольства України Т.Кутового, 

т.в.о. директора ДП «Укрспирт» О.Дрожжіна щодо уникнення дестабілізації 

на Косарському МПД ДП «Укрспирт» приймається, додається. 

 

Голосування  

 

«За» - 60, «Проти» - 0 , «Утрималося»- 2 , «Не голосувало» - 7. 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про звернення до Верховної Ради України  щодо 

прийняття Постанови Верховної Ради України «Про встановлення 18 березня 

Днем вшанування українських жертв російсько-більшовицького, німецького, 

угорського, румунського та польського окупаційних режимів» 
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ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради  «Про звернення до Верховної Ради 

України  щодо прийняття Постанови Верховної Ради України «Про 

встановлення 18 березня Днем вшанування українських жертв російсько-

більшовицького, німецького, угорського, румунського та польського 

окупаційних режимів»» приймається, додається. 

Голосування 

«За» - 48, «Проти» - 0 , «Утрималося»- 5 , «Не голосувало» - 16. 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про звернення Черкаської обласної ради до сільських, 

селищних, міських голів, голів районних рад Черкаської області щодо 

увічнення пам’яті про звитяги українських військових доби Української 

революції 1917-1921 років 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради  «Про звернення Черкаської обласної 

ради до сільських, селищних, міських голів, голів районних рад Черкаської 

області щодо увічнення пам’яті про звитяги українських військових доби 

Української революції 1917-1921 років» приймається, додається. 

 

Голосування 

«За» - 49, «Проти» - 0 , «Утрималося»- 6 , «Не голосувало» - 14. 

 

14. СЛУХАЛИ :  

Вельбівця О.І. – Про звернення Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо  нелегітимності виборів до Державної Думи Російської 

Федерації на території Автономної Республіки Крим 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А. 

Вельбівець О.І. зазначив про те, що вибори до Державної Думи 

Російської Федерації на території Автономної Республіки Крим відбулися, 

але визнані нелегітимними, та вніс пропозицію виключити питання з порядку 

денного сесії. 

 

Голосування(за основу) 

«За» - 41, «Проти» - 1 , «Утрималося»- 5 , «Не голосувало» - 22. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

(протокольно)   

 

15. СЛУХАЛИ :  

Вельбівця О.І. - Про депутатське звернення депутата обласної ради 

Коваленка О.А. щодо вирішення питання отримання КСП «Родниківка» 

Уманського району дозволу на розробку проекту землеустрою у 

відповідності до чинного законодавства 
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ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Ботнар Ю.А., Коваленко О.А.  

Булатецький М.І. вніс пропозицію щодо розгляду лише актуальних 

питань на пленарних засіданнях обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради  «Про депутатське звернення депутата 

обласної ради Коваленка О.А. щодо вирішення питання отримання КСП 

«Родниківка» Уманського району дозволу на розробку проекту землеустрою 

у відповідності до чинного законодавства» приймається, додається. 

 

Голосування 

«За» - 45, «Проти» - 0 , «Утрималося»- 7 , «Не голосувало» - 17. 

 

16. СЛУХАЛИ :  

Вельбівця О.І. – Про депутатське звернення депутата обласної ради 

Коваленка О.А. щодо пришвидшення реформування системи контролюючих 

органів у сільському господарстві Черкаської області 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно)  

 

Голосування 

«За» - 41, «Проти» - 2 , «Утрималося»- 4 , «Не голосувало» - 22. 

 

17. СЛУХАЛИ :  

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

Кабінету Міністрів України щодо скасування постанови Кабінету Міністрів 

України  від   25 листопада 2015 року № 1024   «Про затвердження 

нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку 

на 10 тис. населення» 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради  «Про  звернення депутатів Черкаської  

обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо скасування постанови 

Кабінету Міністрів України  від   25 листопада 2015 року № 1024   «Про 

затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками 

у розрахунку на 10 тис. населення»» приймається. 

 

Голосування 

«За» - 47, «Проти» - 1 , «Утрималося»- 2, «Не голосувало» - 19. 

 

18. СЛУХАЛИ :  

Вельбівця О.І. – Про утворення комісії для визначення реальної 

собівартості газу та проведення експертизи газової суміші, яка реалізується 

жителям області 
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ВИСТУПИЛИ: Баштан О.В. 

   

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно)  

 

Голосування 

«За» - 24, «Проти» - 3, «Утрималося»- 13 , «Не голосувало» - 29. 

 

19. СЛУХАЛИ :  

Вельбівця О.І. - Про депутатське звернення  депутата обласної ради 

Воронова С.П. щодо виділення земельних ділянок працівникам соціальної 

сфери села Тимашівка Кам’янського району 

 

ВИСТУПИЛИ: Рибченко О.В., Воронов С.П., Скіченко А.П. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради  «Про депутатське звернення депутата 

обласної ради Коваленка О.А. щодо вирішення питання отримання КСП 

«Родниківка» Уманського району дозволу на розробку проекту землеустрою 

у відповідності до чинного законодавства» приймається, додається. 

 

Голосування 

«За» - 46, «Проти» - 0 , «Утрималося»- 5 , «Не голосувало» - 18. 

 

20. СЛУХАЛИ :  

Вельбівця О.І. - Про депутатське звернення депутата обласної ради 

Воронова С.П. щодо поновлення розслідування по факту вбивства 

громадянина     В. Степіки 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради  «Про депутатське звернення депутата 

обласної ради Воронова С.П. щодо поновлення розслідування по факту 

вбивства громадянина     В. Степіки» приймається, додається. 

Голосування 

«За» - 49, «Проти» - 0 , «Утрималося»- 2 , «Не голосувало» - 19. 

 

Різне. 

Мовчан В.О. поінформував депутатів обласної ради про відвідування 

депутатами обласної ради  засідань  постійних комісій обласної ради та 

пленарних засідань обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Воронов С.П., Булатецький М.І.,     

Ботнар Ю.А., Скіченко А.П. 

Вельбівець О.І. оголосив закритим пленарне засідання. 

 

 

 

Голова                                                                                            О.Вельбівець 


