ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIIІ скликання
Позачергова (четверта) сесія

ПРОТОКОЛ
24.12.2020

м. Черкаси

№ 6

пленарного засідання
обласної ради

1. Обрано депутатів до обласної ради

-

64

2. Присутніх запрошених осіб (списки додаються)

-

16

3. Списки реєстрації депутатів обласної ради додаються

Головуючий: Підгорний А.В.
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Порядок денний
VIII скликання:

позачергової

(четвертої)

сесії

обласної

ради

1. Про зміну найменування комунального закладу "Регіональний центр
з фізичної культури і спорту інвалідів "ІНВАСПОРТ" Черкаської обласної
ради
Доповідають:
Дудник
начальник
відділу
обліку
та
Наталія Дмитрівна
використання майна управління майном
виконавчого апарату обласної ради
Вусик
голова постійної комісії з питань
Віктор Миколайович
комунальної власності, підприємництва
та регуляторної політики
2. Про зміну найменування комунального закладу "Обласна дитячоюнацька спортивна школа для інвалідів" Черкаської обласної ради
Доповідають:
Дудник
начальник
відділу
обліку
та
Наталія Дмитрівна
використання майна управління майном
виконавчого апарату обласної ради
Вусик
голова постійної комісії з питань
Віктор Миколайович
комунальної власності, підприємництва
та регуляторної політики
3. Про звільнення від орендної плати орендарів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на період
встановлення карантину та запровадження обмежувальних заходів
Доповідають:
Дудник
начальник
відділу
обліку
та
Наталія Дмитрівна
використання майна управління майном
виконавчого апарату обласної ради
Вусик
голова постійної комісії з питань
Віктор Миколайович
комунальної власності, підприємництва
та регуляторної політики
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4. Про Програму розвитку малого та середнього підприємництва
Черкаської області на 2021-2025 роки
Доповідають:
Стеценко
директор Департаменту регіонального
Василь Борисович
розвитку
обласної
державної
адміністрації
Вусик
голова постійної комісії з питань
Віктор Миколайович
комунальної власності, підприємництва
та регуляторної політики
5. Про обласну комплексну програму "Турбота" на 2021-2027 роки
Доповідають:
Чикало
директор Департаменту соціального
Руслан Олександрович
захисту населення обласної державної
адміністрації
Журба
голова постійної комісії обласної ради з
Світлана Василівна
питань охорони здоров'я та соціального
захисту населення
6. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16.12.2016 № 103/VII "Про Програму підтримки органів місцевого самоврядування у
Черкаській області на 2017-2020 роки"
Доповідають:
Паніщев
керівник секретаріату обласної ради
Богдан Євгенійович
Куклін
голова постійної комісії обласної ради з
Олег Володимирович
питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення
правопорядку та захисту прав людини
7. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16.12.2016 № 102/VII "Про програму підтримки діяльності органів виконавчої влади на 20162020 роки"
Доповідають:
Шабатін
керівник апарату обласної державної
Олександр Олексійович
адміністрації
Віштак
голова постійної комісії обласної ради з
Ігор Анатолійович
питань
соціально-економічного
розвитку, бюджету та фінансів
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8. Про внесення змін до рішення обласної ради від 20.12.2019
№ 34-47/VII «Про обласний бюджет Черкаської області на 2020 рік»
Доповідають:
Кравченко
директор
Департаменту
фінансів
Наталія Миколаївна
обласної державної адміністрації
Віштак
голова постійної комісії обласної ради з
Ігор Анатолійович
питань соціально-економічного
розвитку, бюджету та фінансів
9. Про обласний бюджет Черкаської області на 2021 рік
Доповідають:
Кравченко
директор
Департаменту
фінансів
Наталія Миколаївна
обласної державної адміністрації
Віштак
голова постійної комісії обласної ради з
Ігор Анатолійович
питань соціально-економічного
розвитку, бюджету та фінансів
10. Про умови оплати праці голови Черкаської обласної ради
Доповідають:
Паніщев
керівник секретаріату обласної ради
Богдан Євгенійович
Віштак
голова постійної комісії обласної ради з
Ігор Анатолійович
питань соціально-економічного
розвитку, бюджету та фінансів
11. Про умови оплати праці першого заступника голови обласної ради
Доповідають:
Паніщев
керівник секретаріату обласної ради
Богдан Євгенійович
Віштак
голова постійної комісії обласної ради з
Ігор Анатолійович
питань соціально-економічного
розвитку, бюджету та фінансів
12. Про умови оплати праці заступника голови обласної ради
Доповідають:
Паніщев
керівник секретаріату обласної ради
Богдан Євгенійович
Віштак
голова постійної комісії обласної ради з
Ігор Анатолійович
питань соціально-економічного
розвитку, бюджету та фінансів
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13. Про умови оплати праці заступника голови обласної ради
Доповідають:
Паніщев
керівник секретаріату обласної ради
Богдан Євгенійович
Віштак
голова постійної комісії обласної ради з
Ігор Анатолійович
питань соціально-економічного
розвитку, бюджету та фінансів
14. Про умови оплати праці заступника голови обласної ради
Доповідають:
Паніщев
керівник секретаріату обласної ради
Богдан Євгенійович
Віштак
голова постійної комісії обласної ради з
Ігор Анатолійович
питань соціально-економічного
розвитку, бюджету та фінансів
15. Про порядок виплати середньої заробітної плати звільненому з
виборної посади першому заступнику голови обласної ради
Доповідають:
Паніщев
керівник секретаріату обласної ради
Богдан Євгенійович
Віштак
голова постійної комісії обласної ради з
Ігор Анатолійович
питань соціально-економічного
розвитку, бюджету та фінансів
16. Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності
Черкаської обласної ради
Доповідають:
Паніщев
керівник секретаріату обласної ради
Богдан Євгенійович
Куклін
голова постійної комісії обласної ради з
Олег Володимирович
питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення
правопорядку та захисту прав людини
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17. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України щодо розширення переліку
джерел доходів районних бюджетів
Доповідає:
Коваль
депутат обласної ради
Віталій Володимирович

Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 54 депутати.
Підгорний А.В. запропонував вшанувати хвилиною мовчання
українських воїнів і мирних громадян України, які загинули у ході
антитерористичної операції та операції об’єднаних сил у східних областях
України.
(Хвилина мовчання)
ГОЛОВУЮЧИЙ:
Підгорний А.В. повідомив, що проект порядку денного позачергової
сесії обласної ради розданий депутатам обласної ради. Запропонував
порядок денний проголосувати за основу.
Голосування за порядок денний (за основу)
«За»- 55, «Проти»- 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало»- 0.
ВИСТУПИЛИ: Коваль В.В., який вніс пропозицію включити в порядок
денний сесії питання «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо розширення
переліку джерел доходів районних бюджетів».
Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про звернення
депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України щодо розширення переліку джерел доходів районних
бюджетів»
«За»- 35, «Проти»- 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало»- 17.
(пропозиція прийнята)
Голосування за порядок денний (в цілому)
«За»- 52, «Проти»- 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало»- 2.
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1. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. – Про зміну найменування комунального закладу
«Регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «ІНВАСПОРТ»
Черкаської обласної ради.
Голосування (за основу і в цілому)
«За»- 54, «Проти»- 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про зміну найменування комунального
закладу «Регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів
«ІНВАСПОРТ» Черкаської обласної ради» прийнято, додається.
Підгорний А.В. запропонував надати час для виступу Кухарчуку Д.В.
ВИСТУПИЛИ: Кухарчук Д.В., який вручив голові обласної ради
Підгорному А.В. та голові обласної державної адміністрації Сергійчуку С.І.
книгу Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса». Висловив свою позицію
щодо обрання заступників голови Черкаської обласної ради
Доманського В.М. та Лісового С.М.
2. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. – Про зміну найменування комунального закладу
«Обласна дитячо-юнацька школа для інвалідів» Черкаської обласної ради.
Голосування (за основу і в цілому)
«За»- 55, «Проти»- 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 0.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про зміну найменування комунального
закладу «Обласна дитячо-юнацька школа для інвалідів» Черкаської
обласної ради» прийнято, додається.
3. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. – Про звільнення від орендної плати орендарів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області
на період встановлення карантину та запровадження обмежувальних заходів.
Голосування (за основу)
«За»- 53, «Проти»- 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 1.
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ВИСТУПИЛИ:
Підгорний А.В. повідомив, що члени постійної комісії обласної ради з
питань комунальної власності, підприємництва та регуляторної політики
запропонували зміни до проєкту рішення. Зазначив, що запропоновані зміни
до проєкту рішення роздані депутатам обласної ради.
Голосування (зміни, запропоновані постійною комісією з питань
комунальної власності, підприємництва та регуляторної політики)
«За»- 54, «Проти»- 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 0.
Голосування (в цілому, зі змінами)
«За»- 54, «Проти»- 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 0.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про звільнення від орендної плати
орендарів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Черкаської області на період встановлення карантину та запровадження
обмежувальних заходів» прийнято, додається.
ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Вельбівець О.І.
4. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. – Про Програму розвитку малого та середнього
підприємництва Черкаської області на 2021-2025 роки.
Голосування (за основу та в цілому)
«За»- 50, «Проти»- 0, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 0.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про Програму розвитку малого та
середнього підприємництва Черкаської області на 2021-2025 роки»
прийнято, додається.
5. СЛУХАЛИ:
Чикала Р.О. – Про обласну комплексну програму «Турбота» на 20212027 роки.
ВИСТУПИЛИ: Журба С.В., Вельбівець О.І.
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Голосування (за основу та в цілому)
«За»- 55, «Проти»- 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 0.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про обласну комплексну програму
«Турбота» на 2021-2027 роки» прийнято, додається.
6. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. – Про внесення змін до рішення обласної ради від
16.12.2016 №10-3/VII «Про Програму підтримки органів місцевого
самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки».
Голосування (за основу та в цілому)
«За»- 52, «Проти»- 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 1.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 16.12.2016 №10-3/VII «Про Програму підтримки органів
місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки»
прийнято, додається.
7. СЛУХАЛИ:
Шабатіна О.О. – Про внесення змін до рішення обласної ради від
16.12.2016 №10-2/VII «Про Програму підтримки діяльності органів
виконавчої влади на 2016-2020 роки».
ВИСТУПИЛИ: Віштак І.А., Вельбівець О.І.
Віштак І.А. повідомив, що на засіданні постійної комісії проєкт
рішення не набрав необхідної кількості голосів.
Вельбівець О.І. вніс пропозицію доручити обласній державній
адміністрації розробити нову програму з урахуванням всіх ризиків, які не
враховані, та подати на розгляд депутатам обласної ради в січні 2021 року.
Голосування (за пропозицію депутата обласної ради Вельбівця О.І.)
«За»- 43, «Проти»- 1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 9.
ВИСТУПИЛИ: Коваль В.В., Яріш А.А.. Вельбівець О.І., Коваль В.В.,
Мушієк М.Г., Таран Є.В.
Коваль В.В. акцентував увагу депутатів, що на початку сесії фракцією
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» запропоновано та включено до порядку
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денного питання «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо розширення
переліку джерел доходів районних бюджетів», яке також стосується проблем
утримання органів виконавчої влади.
Мушієк М.Г., Таран Є.В.
внесли пропозицію повернутися до
голосування з питання «Про внесення змін до рішення обласної ради від
16.12.2016 №10-2/VII «Про Програму підтримки діяльності органів
виконавчої влади на 2016-2020 роки».
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Тарана Є.В. щодо
повернення до голосування з питання «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 16.12.2016 №10-2/VII «Про Програму підтримки діяльності органів
виконавчої влади на 2016-2020 роки»
«За»- 28, «Проти»- 7, «Утрималося» - 13, «Не голосувало» - 7.
(пропозиція не прийнята)
(Хронологія прийняття рішення за стенограмою)
ВИСТУПИЛИ: Легойда С.М., Сергійчук С.І.
Легойда С.М. запропонувала повернутися до розгляду питання «Про
внесення змін до рішення обласної ради від 16.12.2016 №10-2/VII «Про
Програму підтримки діяльності органів виконавчої влади на 2016-2020
роки». Звернулася до Шабатіна О.О., керівника апарату обласної державної
адміністрації, з проханням озвучити ризики неприйняття цієї програми.
Сергійчук С.І. звернувся до депутатів обласної ради з проханням
підтримати пропозицію депутата обласної ради Легойди С.М.
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Легойди С.М. щодо
повернення до голосування з питання «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 16.12.2016 №10-2/VII «Про Програму підтримки діяльності органів
виконавчої влади на 2016-2020 роки»
«За»- 47, «Проти»- 0, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 4.
(пропозиція прийнята)
ВИСТУПИЛИ: Шабатін О.В,, Воскобойнік О.А., Сергійчук С.І.,
Вельбівець О.І., Коваль В.В.
Коваль В.В. виступив із зверненням до доповідача підготувати лист
до Кабінету Міністрів України щодо необхідності забезпечення
функціонування органів виконавчої влади з фінансовим обґрунтуванням.
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Голосування за рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради від
16.12.2016 №10-2/VII «Про Програму підтримки діяльності органів
виконавчої влади на 2016-2020 роки» (за основу і в цілому)
«За»- 54, «Проти»- 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -1.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 16.12.2016 №10-2/VII «Про Програму підтримки діяльності
органів виконавчої влади на 2016-2020 роки» прийнято, додається.
8. СЛУХАЛИ:
Кравченко Н.М. – Про внесення змін до рішення обласної ради від
20.12.2019 №34-47/VII «Про обласний бюджет Черкаської області на
2020 рік».
Голосування (за основу)
«За»- 54, «Проти»- 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1.
ВИСТУПИЛИ: Віштак І.А., Підгорний А.В., Кравченко Н.М.
Віштак І.А. поінформував, що в проєкті рішення враховано
перерозподіл коштів, здійснений відповідно до розпорядження обласної
державної адміністрації від 10.12.2020 року №768 «Про перерозподіл
видатків обласного бюджету та внесення змін до Розподілу коштів бюджету
розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації,
капітального ремонту об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної
інфраструктури за об’єктами у 2020 році», який не був погоджений на
засіданні постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів 23.12.2020. У зв’язку з цим запропонував виключити
зміни відповідно до цього розпорядження у пункті 4.10.6. Пояснювальної
записки та із додатків до проєкту рішення.
Кравченко Н.М., яка пояснила щодо пропозиції по розпорядженню
голови обласної державної адміністрації №768, а саме зазначила, що
вносилися зміни по кодах програми класифікації по тих коштах, які були
виділені у сумі півтора мільйона гривень на розмітку злітно-посадкової
полоси, із одного коду програми класифікації на інший. Депутати на комісії
це розпорядження не погодили. Тому була внесена на комісії пропозиція це
підтримати і відповідно Ігор Анатолійович її озвучив.
Голосування (за пропозицію голови постійної комісії Віштака І.А. )
«За»- 53, «Проти»- 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 1.
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Голосування (в цілому)
«За»- 54, «Проти»- 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 20.12.2019 №34-47/VII «Про обласний бюджет Черкаської
області на 2020 рік» прийнято, додається.
9. СЛУХАЛИ:
Кравченко Н.М. – Про обласний бюджет Черкаської області на
2021 рік.
Голосування (за основу)
«За»- 54, «Проти»- 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 0.
ВИСТУПИЛИ: Плічко Г.І., Кравченко Н.М.
Плічко Г.І. порушив питання щодо виділення коштів на утилізацію
відходів, пестицидів, які протягом п’яти років повертаються до бюджету
невикористані. Запропонував підготувати звернення депутатів Черкаської
обласної ради до вищих органів влади та врегулювати порушене питання на
державному рівні.
Кравченко Н.М. повідомила, що надасть допомогу у підготовці
означеного звернення.
Голосування (в цілому)
«За»- 55, «Проти»- 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 0.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про обласний бюджет Черкаської області
на 2021 рік» прийнято, додається.
ВИСТУПИЛИ: Підгорний А.В., який оголосив, що при розгляді наступного
питання «Про умови оплати праці голови Черкаської обласної ради» у нього
наявний конфлікт інтересів, у зв’язку з чим брати участь у прийнятті даного
рішення не буде.
ГОЛОВУЮЧИЙ - Сущенко Р.В.
ВИСТУПИЛИ: Сущенко Р.В.
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10. СЛУХАЛИ:
Паніщева Б.Є. – Про умови оплати праці голови Черкаської обласної
ради.
ВИСТУПИЛИ: Віштак І.А., який поінформував, що постійна комісія проєкт
рішення розглянула, підтримала та рекомендує до розгляду на сесії.
Голосування (за основу та в цілому)
«За»- 52, «Проти»- 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про умови оплати праці голови
Черкаської обласної ради» прийнято, додається.
ГОЛОВУЮЧИЙ - Підгорний А.В.
11. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. – Про умови оплати праці першого заступника голови
Черкаської обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Віштак І.А., Сущенко Р.В.
Віштак І.А., який поінформував, що постійна комісія проєкт рішення
розглянула, підтримала та рекомендує до розгляду на сесії.
Сущенко Р.В. заявив про конфлікт інтересів та усунення від
голосування і обговорення цього питання.
Голосування (за основу та в цілому)
«За»- 53, «Проти»- 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про умови оплати праці першого
заступника голови Черкаської обласної ради» прийнято, додається.
12. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. – Про умови оплати праці заступника голови
Черкаської обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Віштак І.А., Мушієк М.Г.
Віштак І.А., який поінформував, що проект рішення на засіданні
постійної комісії не набрав необхідної кількості голосів.
Мушієк М.Г. заявив про конфлікт інтересів.
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Голосування (за основу та в цілому)
«За»- 48, «Проти»- 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про умови оплати праці заступника
голови Черкаської обласної ради» прийнято, додається.
13. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. – Про умови оплати праці заступника голови
Черкаської обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Віштак І.А., Лісовий С.М.
Віштак І.А., який поінформував, що проект рішення на засіданні
постійної комісії не набрав необхідної кількості голосів.
Лісовий С.М. заявив про конфлікт інтересів.
Голосування (за основу та в цілому)
«За»- 43, «Проти»- 0, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 6.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про умови оплати праці заступника
голови Черкаської обласної ради» прийнято, додається.
14. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. – Про умови оплати праці заступника голови
Черкаської обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Віштак І.А., Доманський В.М.
Віштак І.А., який поінформував, що проект рішення на засіданні
постійної комісії не набрав необхідної кількості голосів.
Доманський В.М. із зали заявив про конфлікт інтересів.
Голосування (за основу та в цілому)
«За»- 37, «Проти»- 1, «Утрималося» - 9, «Не голосувало» - 8.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про умови оплати праці заступника
голови Черкаської обласної ради» прийнято, додається.
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15. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. – Про порядок виплати середньої заробітної плати
звільненому з виборної посади першому заступнику голови обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., заявив про конфлікт інтересів з даного
питання.
Голосування (за основу та в цілому)
«За»- 52, «Проти»- 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 2.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про порядок виплати середньої заробітної
плати звільненому з виборної посади першому заступнику голови
обласної ради» прийнято, додається.
16. СЛУХАЛИ:
Паніщева Б.Є. – Про проведення оцінки корупційних ризиків у
діяльності Черкаської обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Сущенко Р.В.
Голосування (за основу та в цілому)
«За»- 52, «Проти»- 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про проведення оцінки корупційних
ризиків у діяльності Черкаської обласної ради» прийнято, додається.
17. СЛУХАЛИ:
Коваля В.В. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо розширення
переліку джерел доходів районних бюджетів.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Осадчий В.О.
Голосування (за основу та в цілому)
«За»- 50, «Проти»- 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
щодо розширення переліку джерел доходів районних бюджетів»
прийнято, додається.
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ВИСТУПИЛИ: Підгорний А.В., Осмоловський О.Я.
Підгорний А.В. надав час для виступу Осмоловському О. Я., голові
профспілкової організації військовослужбовців, правоохоронних органів та
учасників бойових дій, голові Громадської організації «Захист прав ветеранів
АТО».
Осмоловський О.Я. виступив щодо порушення прав ветеранів на
отримання пільг. Звернувся до депутатського корпусу з проханням розробити
програми підтримки ветеранів та передбачити їх фінансування в обласному
бюджеті, а також приділити увагу розвитку військово-патріотичного
виховання молоді.
Підгорний А.В. поінформував, що питання, які вносилися на
позачергову сесію обласної ради, розглянуто.
Привітав присутніх у залі з Різдвяними та Новорічними святами.
Оголосив позачергову сесію обласної ради закритою.

Голова

А. ПІДГОРНИЙ

