
 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VII скликання 

 

________Дев’ята ____ сесія 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

     07.10.2016                                  м. Черкаси                                №  14 

     

     пленарного засідання 

     обласної ради 

                                    
 

 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    84 

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -    73 

 

3. Присутніх запрошених осіб     -    59 

       

 

   (Списки  додаються) 

 

 

Головуючий - Вельбівець О.І. 

 

 

Секретаріат:  Доманський В.М., Павличук В.М., Авраменко М.Ю., 

Клімов Є.П., Ковбоша О.Р., Пошиваник М.М.,         

Далібожак В.М., Бурсак О.В. 
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Порядок денний: 
1. Про звернення жителів територіальної громади с. Рацеве 

Чигиринського району Черкаської області  до правоохоронних органів 

Доповідає: 

Мартиновська Н.Г. 

 

- представник громади с. Рацеве 

Чигиринського району 

2. Про обласну цільову програму «Інноваційні школи Черкащини на 

період  до 2020 року» 

Доповідають: 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- начальник управління  освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

           3. Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей та молоді Черкаської області на 2016 – 2020 

роки 

Доповідають: 

Коваленко 

Катерина Юріївна 

- заступник начальника 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  

4. Про програму розвитку фізичної культури і спорту в області на 2016 

– 2020 роки 

Доповідають: 

Коваленко 

Катерина Юріївна 

- заступник начальника 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  

5. Про обласну  соціальну програму протидії торгівлі людьми на період 

до 2020 року 

Доповідають: 

Коваленко 

Катерина Юріївна 

- заступник начальника 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  
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         6. Про програму з охорони і підвищення родючості ґрунтів Черкаської 

області «Родючість 2016-2020» 

Доповідають: 

Колодка 

Ігор Леонідович 

- директор Департаменту агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

Коверський 

Анатолій Миколайович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

7. Про Програму регулювання чисельності безпритульних тварин 

гуманними методами у Черкаській області на 2016-2020 роки 

Доповідають: 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

Демиденко 

Сергій Миколайович 

- директор Департаменту містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства 

облдержадміністрації 

Радняна 

Людмила Андріївна 

- в.о.начальника головного управління 

Держспоживслужби в Черкаській області 

Кокодзей                                     

Володимир Миколайович

  

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань інфраструктури та житлово-

комунального господарства 

 8. Про внесення змін до Програми підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху на території області на період до 2016 року 

Доповідають: 

Синільник                                            

Сергій Анатолійович 

 

- т.в.о. начальника управління транспорту, 

дорожнього господарства та оборонно-

промислового комплексу обласної 

державної адміністрації 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

   

9. Про внесення змін до обласної програми фінансування ремонту доріг 

державного значення, які проходять територією Черкаської області, на 2016-

2018 роки  

Доповідають: 

Синільник                                            

Сергій Анатолійович 

 

- т.в.о. начальника управління транспорту, 

дорожнього господарства та оборонно-

промислового комплексу обласної 

державної адміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 
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10. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.06.2015 № 41-

4/VI «Про Обласну цільову програму з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації та впровадження заходів з енергозбереження у Черкаському 

національному університеті імені Богдана Хмельницького на 2015-2019 

роки» 

Доповідають: 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- начальник управління  освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

11. Про внесення змін до Положення про обласну Премію імені Данила 

Нарбута 

Доповідають: 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та взаємодії 

з громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

12. Про перерозподіл та використання коштів для надання одноразової 

грошової допомоги громадянам за рахунок коштів обласного бюджету 

Доповідають: 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 13. 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  

облдержадміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

14. Про території та об’єкти природно-заповідного фонду області 

Доповідають: 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

-  начальника управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 
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15. Про надання погодження ПАТ "Українська залізниця" на 

користування ділянками надр з метою геологічного вивчення, у тому числі 

дослідно-промислову розробку, південної ділянки Хлистунівського 

родовища магматичних порід 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

16. Про надання гірничого відводу ТОВ "Монастирищенський 

цегельний завод" для розробки Аврамівського-1 родовища суглинків 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

17. Про надання гірничого відводу ТОВ «Черкаси-кар’єр»  для 

розробки Червонослобідського 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 погодження КП "Управління водопровідно-

каналізаційного господарства" на користування ділянками надр з метою 

видобування питних підземних вод Канівського родовища 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

19. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) Про створення комунального підприємства «Регіональний 

навчально-практичний центр розвитку багатофункціональних кооперативів 

Черкаської обласної ради» 

Доповідають: 

Колодка 

Ігор Леонідович 

- начальник управління агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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2) Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору 

керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови остійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

3) Про оренду комунального майна бюджетними установами 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

4) Про передачу майна комунальної власності 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 5) Інформація про підсумки фінансово-господарської діяльності  

ОКП «Фармація» за 1 півріччя 2016 року 

Доповідає: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

20. Про перейменування  Чапаєвської сільської ради Золотоніського 

району 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

21. Про перейменування Кіровської сільської ради Корсунь-

Шевченківського району 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 
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22. Про перейменування Ленінської сільської ради Чорнобаївського 

району 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 23. Про перейменування Комінтернівської сільської ради 

Чорнобаївського району 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

-  голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 24. Про перейменування села Поминик Маньківського району 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

25. Про перейменування села Чубівка Смілянського району 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 

26. Про звернення Черкаської обласної ради до Кабінету Міністрів 

України щодо недопущення приватизації ПАТ «Черкасиобленерго» 

Доповідає: 

Рибченко 

Олександр 

Володимирович 

- керівник депутатської фракції Партії 

ветеранів Афганістану  

 

27. Про Звернення депутатів Черкаської обласної ради до Прем’єр-

міністра України, Міністерства АПК, комітету Верховної Ради України з 

питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи, Черкаської обласної державної адміністрації 

щодо неприпустимості створення національного природного парку 

«Холодний Яр» на територіях Кам’янського та Чигиринського районів без 

обов’язкового попереднього погодження з місцевими громадами 

Доповідає: 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 



 8 

28. Звернення депутатів Черкаської обласної ради до Державної 

екологічної інспекції в Черкаській області, депутатів районних, міських, 

селищних, сільських рад, голів районних державних адміністрацій 

Черкаської області  щодо потреби посилення заходів по боротьбі з 

алергенними рослинами 

Доповідає: 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

29. Про звернення депутатів обласної ради  до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості 

прийняття змін до Бюджетного кодексу України в частині передання з 

державного на місцеві бюджети утримання приміщень загальноосвітніх 

навчальних закладів та їх технічного персоналу, оплати комунальних послуг 

та енергоносіїв закладів охорони здоров’я 

Доповідає: 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

30. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України та Кабінету Міністрів України щодо прискорення 

реформування Державного агентства автомобільних доріг України 

Доповідає: 

Синільник                                            

Сергій Анатолійович 

 

- т.в.о. начальника управління транспорту, 

дорожнього господарства та оборонно-

промислового комплексу обласної 

державної адміністрації 

 

 31. Про недопущення ліквідації (закриття) чи реорганізації обласних 

комунальних закладів охорони здоров'я без проведення громадських слухань 

або загальних зборів громадян за місцем проживання  

 Доповідає: 

Баштан 

Олег Васильович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

32. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України та Кабінету Міністрів України  

Доповідає: 

Підгорний 

 Анатолій Вікторович 

- голова фракції політичної партії ВО 

«Черкащани» в обласній раді 
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33. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови 

Верховної Ради Парубія А.В. та народних депутатів  

Доповідає: 

Гончаренко 

Віктор Григорович 

- депутат обласної ради 

 

34. Про депутатський запит депутата обласної ради Волковича В.М. до 

голови Черкаської обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О., голови 

Черкаської обласної ради Вельбівця О.І. щодо реакції обласної влади на 

проблематику Канівської ГАЕС 

Доповідає: 

Волкович 

Володимир Миколайович 

- депутат обласної ради 

 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 64  депутати 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 67  депутатів 

 

 

  Голова обласної державної адміністрації Ткаченко Ю.О.  вручив 

посвідчення і нагрудний знак почесного звання «Заслужений працівник 

фізичної культури і спорту України» Дудник І.М., директору                

дитячо-юнацької спортивної школи № 2 Черкаської міської ради. 

Баштан О.В. вніс пропозицію щодо  внесення змін до складу 

секретаріату. 

Голосування за секретаріат: 

«За»- 69, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 7  

 

 

I. Оголошення заяв, звернень, повідомлень 

 

ВИСТУПИЛИ:   

 Вельбівець О.І. поінформував, що надійшло звернення від 

Мартиновської Н.Г. щодо надання слова представникам громади с. Рацеве 

Чигиринського району. 

  

Голосування за  надання слова представникам  громади с. Рацеве 

Чигиринського району 

«За»- 64, «Проти»- 1, «Утрималося»- 1, «Не голосувало»-10. 

 

ВИСТУПИЛИ:  представник громадськості с. Рацеве наголосив на тому, що 

громада села стурбована екологією Чигиринського району, особливо  в         
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с. Рацеве. Повідомив, що жителі с. Рацеве виступають проти будівництва та 

розміщення на даній території підприємства «Перемога Нова». 

 Поінформував, що відбулися збори села, на яких більшість виступила 

проти  даного підприємства та зібрано підписи. Також зазначив, що під час 

проведення зборів, невідомі люди завдали тілесних пошкоджень учасникам 

зборів. 

 Булатецький М.І. зазначив, що представник громади с. Рацеве зробив 

публічну заяву про злочин і виступив з пропозицією звернутися до 

правоохоронних органів, до прокурора області порушити кримінальну справу 

і дати оцінку цим діям. 

 

Голосування за пропозицію Булатецького М.І. про звернення депутатів 

Черкаської обласної ради до правоохоронних органів щодо вивчення ситуації, 

яка склалася в с. Рацеве  Чигиринського району 

 

«За»- 53, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 15. 

 

ВИСТУПИЛИ:  представниця громадськості с. Рацеве поінформувала, що на 

територіях сіл Тіньки, Рацеве, Вітове, на глибіні 126 м. знаходиться велике 

озеро, великий запас води для всієї країни та закликала депутатів приймати 

рішення на користь держави. 

 Підгорний А.В. повідомив про те, що 27 вересня 2016 року за 

ініціативи ВО «Черкащани» проведено «Круглий стіл», в якому взяли участь 

голова обласної ради Вельбівець О.І., заступник голови облдержадміністрації 

Березань Я.Г., керівники структурних підрозділів ОДА, депутати обласної 

ради, голови районних рад, сільські голови та депутати місцевих рад, обрані 

від ВО «Черкащани», представники ЗМІ. Зазначив, що було розглянуто 

питання щодо фінансової підтримки сільгоспвиробництва у проекті бюджету 

на 2017 рік та питання оподаткування сільгоспвиробників, про передачу 

державних земель за межами населених пунктів територіальним громадам, 

питання реформування Держгеокадастру України. Розглянувши питання 

Круглого столу, прийнята резолюція, яку Підгорний А.В. запропонував 

депутатам обласної ради підтримати (текст резолюції додається). 

 

Голосування за включення до порядку денного сесії звернення депутатів 

Черкаської обласної ради до Кабінету Міністрів України і Верховної Ради 

України щодо змін у Податковому кодексі та передачі у комунальну 

власність земель за межами населених пунктів (пропозиція Підгорного А.В.) 

 

«За»- 68, «Проти»- 0, «Утрималося»- 2, «Не голосувало»-6. 

  

ВИСТУПИЛИ: 

Гончаренко В.Г. поінформував, що 05 жовтня 2016 Верховна Рада 

України продовжила мораторій на продаж земель сільськогосподарського 

призначення до 01 січня 2018 року. 
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  Також зазначив, що розроблено законопроект № 4010а від 15.07.2016 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення правового регулювання користування земельною ділянкою 

для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)» та запропонував звернутися 

до Голови Верховної Ради України Парубія А.В. та народних депутатів 

України про відхилення проекту Закону України № 4010а і включити дане 

питання в порядок денний сесії. 
  

Про включення до порядку денного сесії питання «Про звернення депутатів 

Черкаської обласної ради до Голови Верховної Ради України Парубія А.В. 

 та народних депутатів України про відхилення проекту  

Закону України № 4010а» (пропозиція Гончаренка В.Г.) 

 

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

 

ВИСТУПИЛИ: 

Баштан О.В. зачитав відкрите звернення до голови 

облдержадміністрації Ткаченка Ю.О. та голови обласної ради           

Вельбівця О.І. від жителів с. Талалаївка Христинівського району щодо 

виникнення соціальної напруги в питанні виділення земельних ділянок у 

власність на території Талалаївської сільської ради. 

 Вельбівець О.І вніс пропозицію надіслати дане звернення керівнику 

Держгеокадастру України для вирішення проблеми у повному обсязі. 

 Баштан О.В. також зачитав звернення до Премєр-міністра України, до 

Міністра охорони здоров’я, Голови Комітету з питань охорони здоров’я 

Верховної Ради України щодо фтизіатричного відділення Уманської міської 

лікарні №1 та вніс пропозицію включити  дане звернення до порядку денного 

сесії. 

 

Голосування за включення до порядку денного сесії звернення до           

Премєр-міністра України, до Міністра охорони здоров’я, Голови Комітету з 

питань охорони здоров’я Верховної Ради України щодо фтизіатричного 

відділення Уманської міської лікарні №1 

(пропозиція депутата обласної ради Баштана О.В.) 

 

«За»- 35, «Проти»- 2, «Утрималося»- 6, «Не голосувало»- 33. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Клімов Є.П. зазначив, що Баштан О.В. - керівник СТОВ «Обрій»  і, в 

першу чергу, відстоює свої інтереси, а потім уже інтереси жителів села 

Талалаївка, які претендують на отримання земельних ділянок. Крім того, 

більшість з цих громадян є працівниками СТОВ «Обрій» і проблема тут 

надумана. 

Волкович В.М. зачитав депутатський запит до голови 

облдержадміністрації Ткаченка Ю.О. та голови обласної ради           
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Вельбівця О.І. щодо реакції обласної влади на проблематику Канівської 

ГАЕС.  

Також звернувся до голови ОДА Ткаченка Ю.О. з питання проведення 

в області публічної дискусії про небезпеки та доцільність будівництва ГАЕС 

із залученням науковців та експертів не лише з України.  

 

Голосування за включення до порядку денного сесії 

депутатського запиту депутата обласної ради  Волковича В.М. до 

голови облдержадміністрації Ткаченка Ю.О. та голови обласної ради    

Вельбівця О.І. щодо реакції обласної влади на  

проблематику Канівської ГАЕС. 

 

«За»- 44, «Проти»- 0, «Утрималося»- 8, «Не голосувало»- 24. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Воронов С.П. поінформував, що до початку сесії відбулося засідання 

постійної комісії з питань комунальної власності, на якому знову розглядали 

питання приватизації або передачі в оренду КП «Фармація». Зазначив, що до 

порядку денного сесії включено питання щодо фінансово-господарської 

діяльності даного підприємства. Звернув увагу на те, що підприємство 

виходить на нормальний рівень своєї роботи та дає прибуток. Закликав 

депутатів не вносити  дане питання на розгляд сесії, тому що це приведе до 

дестабілізації ситуації в сесійній залі. Також закликав спочатку розглянути на 

наступному засіданні постійної комісії питання щодо внесення змін до 

рішення обласної ради «Про наміри передати в оренду цілісний майновий 

комплекс ОКП «Фармація». 

Також звернувся до голови ОДА Ткаченка Ю.О. прокоментувати 

ситуацію навколо річки Рутка села Степанки, де проводиться очистка за 

бюджетні кошти. 

Костюченко В.О. зачитав звернення до прокурора Черкаської області 

Овчаренка С.А. щодо незаконної діяльності ТОВ «Смілянська Агрохімічна 

компанія» та звернувся з проханням перевірити вказані факти, зазначені у 

зверненні. 

Також зачитав звернення адміністрації комунального закладу 

«Черкаська обласна психіатрична лікарня» з проханням надати дозвіл на 

зміну цільового призначення бальнеологічного приміщення закладу для 

переобладнання та використання під відомчий гуртожиток закладу. Депутат 

обласної ради вніс пропозицію включити в порядок денний наступної сесії 

питання, попередньо розглянувши їх на засіданнях постійних комісій. 

Заболотній В.І. – голова Корсунської районної ради висловив 

стурбованість тим, що в районі ліквідовується управління Пенсійного фонду. 

Поінформував, що відбулося спільне засідання президії районної ради та 

колегії районної державної адміністрації. Зазначив, що члени президії та 

колегії не погоджуються з прийняттям рішення управління Пенсійного фонду 

в Черкаській області та звернувся до голови обласної ради Вельбівця О.І. та 
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голови облдержадміністрації Ткаченка Ю.О. з проханням розглянути дане 

питання ще раз та провести зустріч з керівництвом і громадськістю району з 

метою прийняття об’єктивного рішення. 

Яріш А.А. виступив з пропозицією оголосити перерву на 15 хвилин для 

узгодження порядку денного з керівниками фракцій. 

Вельбівець О.І. оголосив перерву на 15 хв. 

 

Проведення переєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 51  депутат 

 

Проведення переєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 58  депутатів 

 

II. Порядок денний пленарного засідання 

 

Голосування за порядок денний за основу 

«За» -58 , «Проти» - 0 , «Утрималося» -0, «Не голосувало» -2 

 

Проведення переєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 73  депутати 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Веретільник В.В., який запропонував включити до порядку денного 

сесії питання про оренду цілісного майнового комплексу КП «Фармація». 

Ботнар Ю.А. зазначив, що Веретільник В.В. з порушенням Регламенту 

вносить питання до порядку денного і дане питання не може бути розглянуте  

на пленарному засіданні. 

Вельбівець О.І. оголосив перерву для проведення засідання постійної 

комісії обласної ради з питань регламенту,  місцевого самоврядування, 

забезпечення правопорядку та захисту прав людини для оголошення 

висновку щодо  правомірності внесення даного питання до порядку денного. 

 

Вельбівець О.І. оголосив перерву на 20 хвилин. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 68  депутатів 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

регламенту,  місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та 

захисту прав людини розглянула питання  щодо правомірності включення до 

порядку денного питання про оренду цілісного майнового комплексу КП 

«Фармація». Зазначив, що частина 8 стаття 14 Регламенту чітко передбачає 

процедуру внесення питань на розгляд сесії обласної ради, тому 

рекомендував питання попередньо розглянути на засіданнях профільних 
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комісій (охорони здоров’я, регламенту), як цього вимагає Регламент, а потім 

включати до порядку денного пленарного засідання. Також повідомив, що 

членами профільної комісії була внесена пропозиція щодо включення даного 

питання до порядку денного сесії, але вона не набрала відповідної кількості 

голосів. 

Мушієк М.Г. зазначив, що дане питання неодноразово розглядалося на 

засіданнях постійних комісій, але на пленарних засіданнях не набирало 

достатньої кількості голосів.   

 Вельбівець О.І. вніс пропозицію оголосити перерву на 20 хв. для 

розгляду даного питання на засіданнях постійних комісій обласної ради. 

 Омаргалієв К.С. повідомив, що фракція БПП підтримує рішення голови 

комісії з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини та зазначив, що це питання необхідно 

розглянути на профільних комісіях.  

Ботнар Ю.А. наголосив, що порушення Регламенту - в недотриманні 

терміну розгляду питання і закликав депутатів обласної ради дотримуватися 

регламенту. 

Баштан О.В. вніс пропозицію внести до порядку денного сесії питання 

про скасування рішення Черкаської обласної ради від 17.09.2015 «Про наміри 

передати в оренду цілісний майновий комплекс Черкаського обласного 

комунального підприємства «Фармація». 

Коваленко В.М. зазначила, що на той час, коли було прийнято рішення, 

КП «Фармація» мало значну заборгованість. Наголосила на тому, що було 

створено комісію щодо вивчення цього питання. І з метою збереження 

цільового призначення підприємства, було знайдено ключове слово «про 

наміри»  та прийнято рішення № 42-10/VI від 17.09.2016 «Про наміри 

передати в оренду цілісний майновий комплекс Черкаського обласного 

комунального підприємства «Фармація».  

 

Вельбівець О.І. оголосив перерву на 3 хвилин. 

 

Проведення переєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 61  депутат. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Вельбівець О.І.  повідомив, що проведено нараду з головами постійних 

комісій щодо розгляду даного питання усіма профільними комісіями 

обласної ради. Голови постійних комісій одноголосно прийняли рішення не 

розглядати зазначене питання сьогодні та запропонували підготувати і 

розглянути його на засіданнях профільних комісій і включити до порядку 

денного наступної сесії обласної ради.  

Ботнар Ю.А. зазначив, що має пропозицію щодо порядку денного і 

запропонував виключити з порядку денного питання № 26 «Про Звернення 

депутатів Черкаської обласної ради до Прем’єр-міністра України, 

Міністерства АПК, комітету Верховної Ради України з питань екологічної 
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політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської 

катастрофи, Черкаської обласної державної адміністрації щодо недоцільності 

створення національного природного парку «Холодний Яр» на території 

Кам’янського району». 

 

Голосування за виключення питання № 26 з порядку денного 9 сесії 

(пропозиція Ботнара Ю.А) 

«За» - 19 , «Проти» - 8, «Утрималося» -8, «Не голосувало» -39. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ботнар Ю.А. вніс пропозицію про повернення до голосування щодо 

виключення питання № 26 з порядку денного 9 сесії. 

Голосування за повернення до голосування щодо 

виключення питання № 26 з порядку денного 9 сесії 

 (пропозиція Ботнара Ю.А) 

«За» - 25, «Проти» - 7, «Утрималося» -4, «Не голосувало» -38. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Вельбівець О.І. запропонував ініціатору даного звернення Сегеді  А.В. 

перенести розгляд даного питання на наступну сесію. 

 Сегеда А.В. відмовився від пропозиції Вельбівця О.І. 

Вельбівець О.І., у зв’язку з блокуванням трибуни, звернувся до голови 

постійної комісії з питань регламенту, місцевого самоврядування, 

забезпечення правопорядку та захисту прав людиниз проханням надати 

висновки щодо подальших дій з розблокуванням трибуни і забезпечення 

повноцінної роботи депутатського корпусу з розгляду питань порядку 

денного.  

Лошков О.Г. запропонував голові визначитись самому з цього питання. 

Вельбівець О.І. звернувся до начальника юридичного відділу 

виконавчого апарату обласної ради Мазур Л.О. надати роз’яснення щодо 

подальших дій у зв’язку з блокуванням трибуни 

 Коваленко В.М. зазначила, що створення національного парку - це 

природній, нормальний процес, який дасть змогу  зберегти вікові надбання 

для наших дітей.  

Вельбівець О.І. надав слово начальнику юридичного відділу 

виконавчого апарату обласної ради Мазур Л.О. для озвучення норми 

регламенту з приводу ситуації, яка блокує роботу засідання. 

 Мазур Л.О. зачитала пункти 2, 3 статті 11 Регламенту Черкаської  

обласної ради щодо перешкоджань у роботі ради. 

Вельбівець О.І. зазначив, що блокуючи роботу ради в ультимативній 

формі,  ставиться під загрозу функціонування і життєдіяльність області, так 

як   до порядку денного включені важливі питання. 

Зауважив, що необхідно поважати думку й інших депутатів і зазначив, 

що фракція ВО «Свобода» діє протизаконно. 
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 Рибченко О.В. зазначив, що трибуну блокують не депутати, а 

представники громадськості. Тому вніс пропозицію заборонити 

представникам громадськості бути присутнім на пленарних засіданнях 

обласної ради. 

  Вельбівець О.І. зазначив, що депутати обласної ради, які заявляють про 

ідеологічну позицію, мають подвійні стандарти. В одному питанні -  

застосовують регламент, в іншому питанні – просто силу. 

Наголосив на тому, що Черкащина чекає прийняття важливих рішень, 

особливо щодо розподілу бюджетних коштів. Це зарплата людям, 

функціонування обласних закладів, у т. ч. і медичних. 

 

(шум в залі) 

 

Омаргалієв К.С. звернувся до депутатів ВО «Свобода» з проханням 

пояснити, чому вони блокують роботу сесії обласної ради? 

 

(шум в залі) 

 

Вельбівець О.І. вніс пропозицію повернутися депутатам обласної ради 

на робочі місця і забезпечити прийняття важливих рішень. 

 

Проведення переєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 60  депутатів. 

 

Голосування за порядок денний в цілому із змінами і доповненнями 

«За» -53 , «Проти» - 1, «Утрималося» -1, «Не голосувало» -5. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. -  Про обласну цільову програму «Інноваційні школи 

Черкащини на період  до 2020 року» 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про обласну цільову програму 

«Інноваційні школи Черкащини на період  до 2020 року» приймається, 

додається. 

 

Голосування (за основу) 

«За» - 56, «Проти» - 0 , «Утрималося» -1, «Не голосувало» -5. 

 

Голосування (в цілому) 

«За» - 57, «Проти» - 0 , «Утрималося» -1, «Не голосувало» -5. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. -  Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді Черкаської області на 

2016 – 2020 роки 
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ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про затвердження плану дій щодо 

реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

Черкаської області на 2016 – 2020 роки» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» -1, «Не голосувало» - 9. 

 

3. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. -  Про програму розвитку фізичної культури і спорту в 

області на 2016 – 2020 роки 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про програму розвитку фізичної 

культури і спорту в області на 2016 – 2020 роки» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 10. 

 

ВИСТУПИВ: 

Омаргалієв К.С., який звернувся до депутатів ВО «Свобода» зайняти 

свої місця.  

 

4. СЛУХАЛИ:  

Коваленко К.Ю. -  Про обласну  соціальну програму протидії торгівлі 

людьми на період до 2020 року 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про обласну  соціальну програму 

протидії торгівлі людьми на період до 2020 року» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

5. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. -  Про програму з охорони і підвищення родючості 

ґрунтів Черкаської області «Родючість 2016-2020» 

 

(шум в залі) 

 

ВИСТУПИЛИ:   

Рибченко О.В. вніс пропозицію перейти до голосування без 

обговорення. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про програму з охорони і підвищення 

родючості ґрунтів Черкаської області «Родючість 2016-2020» приймається, 

додається. 
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Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 54, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10. 

 

6. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про Програму регулювання чисельності 

безпритульних тварин гуманними методами у Черкаській області на 2016-

2020 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Кашко О.М. вніс пропозицію перейти до голосування без обговорення. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про Програму регулювання 

чисельності безпритульних тварин гуманними методами у Черкаській області 

на 2016-2020 роки» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» -1, «Не голосувало» - 16. 

 

7. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. -  Про внесення змін до Програми підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху на території області на період до 2016 року 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Вельбівець О.І. повідомив, що є пропозиція депутата перейти до 

голосування без обговорення. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми 

підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території області на період до 

2016 року» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

   

8. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. -  Про внесення змін до обласної програми фінансування 

ремонту доріг державного значення, які проходять територією Черкаської 

області, на 2016-2018 роки  

 

ВИСТУПИЛИ:  

Вельбівець О.І. повідомив, що є пропозиція депутата перейти до 

голосування без обговорення. 
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ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної 

програми фінансування ремонту доріг державного значення, які проходять 

територією Черкаської області, на 2016-2018 роки» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 54, «Проти» - 0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 12. 

 

9. СЛУХАЛИ:  

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

25.06.2015 № 41-4/VI «Про Обласну цільову програму з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації та впровадження заходів з енергозбереження у 

Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького на 

2015-2019 роки» 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Вельбівець О.І. повідомив, що є пропозиція депутата Озірного О.А. 

перейти до голосування без обговорення. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 25.06.2015 № 41-4/VI «Про Обласну цільову програму з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та впровадження заходів з 

енергозбереження у Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького на 2015-2019 роки» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 51, «Проти» - 1, «Утрималося» -1, «Не голосувало» - 13. 

 

10. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. -   Про внесення змін до Положення про обласну 

Премію імені Данила Нарбута 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Озірний О.А. вніс пропозицію перейти до голосування без 

обговорення. 

 

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

обласну Премію імені Данила Нарбута» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 57, «Проти» - 0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 9. 

 

11. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. -  Про перерозподіл та використання коштів для надання 

одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів обласного 

бюджету  
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ВИСТУПИЛИ:  

Вельбівець О.І. повідомив, що є пропозиція депутата перейти до 

голосування без обговорення. 

 

Голосування зупинено представниками громадськості 

(відключено від живлення табло,  

яке відображає результати голосування) 

 

(шум в залі) 

 

Вельбівець О.І. звернувся до  працівників Національної поліції щодо 

забезпечення правопорядку і дотримання регламенту роботи сесії.  

 

(шум в залі) 

 

Вельбівець О.І. звернувся до керівників депутатських фракцій підійти 

до президії обласної ради для обговорення подальших дій. 

 

Консультація з керівниками депутатських фракцій 

 

Вельбівець О.І. оголосив рішення керівників депутатських фракцій  - 

перейти до розгляду питань порядку денного сесії. 

 

(шум в залі) 

 

Ботнар Ю.А. закликав депутатів обласної ради виключити питання      

№ 26  з порядку денного сесії. 

(шум в залі) 

 

Вельбівець О.І. заявив про призупинення роботи пленарного засідання 

ради. 

 

 

 

Голова                                                                                           О. Вельбівець 

 

 

 

 

 

 

 

 


