ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIIІ скликання
Шоста сесія

ПРОТОКОЛ
23.04.2021

м. Черкаси

№ 8

пленарного засідання
обласної ради

1. Обрано депутатів до обласної ради

- 64

2. Присутніх запрошених осіб (списки додаються)

- 28

3. Списки реєстрації депутатів обласної ради додаються

Головуючий: Підгорний А.В.

2

Порядок денний шостої сесії Черкаської обласної ради VIII скликання:
1. Питання управління майном обласної комунальної власності
1) Про прийняття і передачу майна комунальної власності
Доповідають:
Нелезенко
- головний спеціаліст відділу з питань оренди
Ніна Петрівна
управління об’єктами спільної власності
територіальних громад області виконавчого
апарату обласної ради
Вусик
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Миколайович
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
2) Про списання майна комунальної власності
Доповідають:
Нелезенко
- головний спеціаліст відділу з питань оренди
Ніна Петрівна
управління об’єктами спільної власності
територіальних громад області виконавчого
апарату обласної ради
Вусик
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Миколайович
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
3) Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю
«Чорнобаївська центральна районна аптека № 35» на передачу в суборенду
майна
Доповідають:
Нелезенко
- головний спеціаліст відділу з питань оренди
Ніна Петрівна
управління об’єктами спільної власності
територіальних громад області виконавчого
апарату обласної ради
Вусик
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Миколайович
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
Журба
- голова постійної комісії з питань охорони
Світлана Василівна
здоров’я та соціального захисту населення
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4) Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю
«Канівська центральна районна аптека № 91» на передачу в суборенду майна
Доповідають:
Нелезенко
- головний спеціаліст відділу з питань оренди
Ніна Петрівна
управління об’єктами спільної власності
територіальних громад області виконавчого
апарату обласної ради
Вусик
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Миколайович
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
Журба
- голова постійної комісії з питань охорони
Світлана Василівна
здоров’я та соціального захисту населення
5) Про зміну найменування УМАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО
МУЗИЧНОГО КОЛЕДЖУ ІМ. П. Д. ДЕМУЦЬКОГО
Доповідають:
Нелезенко
- головний спеціаліст відділу з питань оренди
Ніна Петрівна
управління об’єктами спільної власності
територіальних громад області виконавчого
апарату обласної ради
Вусик
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Миколайович
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
Данилевський
- голова постійної комісії з питань освіти,
Валерій Вікторович
науки, культури, молодіжної політики та
спорту
6) Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО ВИЩОГО
НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«УМАНСЬКИЙ
ГУМАНІТАРНОПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА»
Доповідають:
Нелезенко
- головний спеціаліст відділу з питань оренди
Ніна Петрівна
управління об’єктами спільної власності
територіальних громад області виконавчого
апарату обласної ради
Вусик
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Миколайович
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
Данилевський
- голова постійної комісії з питань освіти,
Валерій Вікторович
науки, культури, молодіжної політики та
спорту
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7) Про внесення змін до кодів видів економічної діяльності суб’єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області
Доповідають:
Нелезенко
- головний спеціаліст відділу з питань оренди
Ніна Петрівна
управління об’єктами спільної власності
територіальних громад області виконавчого
апарату обласної ради
Вусик
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Миколайович
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
8) Про внесення змін до рішення обласної ради від 16.12.2016 № 1021/VII «Про затвердження Порядку списання об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області»
Доповідають:
Нелезенко
- головний спеціаліст відділу з питань оренди
Ніна Петрівна
управління об’єктами спільної власності
територіальних громад області виконавчого
апарату обласної ради
Вусик
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Миколайович
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
9) Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.06.2005 № 228/IV «Про участь у заснуванні Центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій»
Доповідають:
Нелезенко
- головний спеціаліст відділу з питань оренди
Ніна Петрівна
управління об’єктами спільної власності
територіальних громад області виконавчого
апарату обласної ради
Вусик
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Миколайович
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
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10) Про надання земельної ділянки в постійне користування
Доповідають:
Нелезенко
- головний спеціаліст відділу з питань оренди
Ніна Петрівна
управління об’єктами спільної власності
територіальних громад області виконавчого
апарату обласної ради
Вусик
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Миколайович
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
Гончаренко
- голова постійної комісії з питань
Віктор Григорович
агропромислового розвитку та земельних
відносин
11) Про припинення права постійного користування земельними
ділянками та надання їх у користування
Доповідають:
Нелезенко
- головний спеціаліст відділу з питань оренди
Ніна Петрівна
управління об’єктами спільної власності
територіальних громад області виконавчого
апарату обласної ради
Вусик
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Миколайович
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
Гончаренко
- голова постійної комісії з питань
Віктор Григорович
агропромислового розвитку та земельних
відносин
12) Про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ЧЕРКАСИОБЛКІНО» ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Доповідають:
Нелезенко
- головний спеціаліст відділу з питань оренди
Ніна Петрівна
управління об’єктами спільної власності
територіальних громад області виконавчого
апарату обласної ради
Вусик
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Миколайович
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
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13) Про призначення ЛІТВІНОВОЇ Н.Д. на посаду директора
комунального підприємства «Аптека № 182» Черкаської обласної ради
Доповідають:
Мазур
- начальник управління юридичного
Людмила Олегівна
забезпечення та роботи з персоналом
виконавчого апарату обласної ради
Вусик
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Миколайович
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
14) Про призначення ДАЛІБОЖАКА І.С. на посаду директора
комунального підприємства «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради»
Доповідають:
Мазур
- начальник управління юридичного
Людмила Олегівна
забезпечення та роботи з персоналом
виконавчого апарату обласної ради
Вусик
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Миколайович
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
2. Про затвердження Програми підвищення рівня безпеки дорожнього
руху на період до 2023 року
Доповідають:
Лапін
- директор Департаменту будівництва
Андрій Сергійович
обласної державної адміністрації
Куклін
- голова постійної комісії обласної ради з
Олег Володимирович
питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення
правопорядку та захисту прав людини
3. Про затвердження Комплексної програми забезпечення техногенної
та пожежної безпеки на території області, вжиття заходів щодо ліквідації
наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2021-2023 роки
Доповідають:
Даник
- начальник Управління Державної служби
Андрій Миколайович
України з надзвичайних ситуацій у
Черкаській області
Бондаренко
голова постійної комісії обласної ради з
Валерія Олександрівна
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації надзвичайних ситуацій

7
4. Про обласну програму «Розвиток медичної допомоги методом
трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів в Черкаській області
на 2021-2022 роки»
Доповідають:
Бондар
- в.о. начальника Управління охорони
Тетяна Олександрівна
здоров’я обласної державної адміністрації
Журба
- голова постійної комісії з питань охорони
Світлана Василівна
здоров’я та соціального захисту населення
5. Про обласну програму «Окремі заходи у сфері охорони здоров’я
Черкаської області на 2021-2023 роки»
Доповідають:
Бондар
- в.о. начальника Управління охорони
Тетяна Олександрівна
здоров’я обласної державної адміністрації
Журба
- голова постійної комісії з питань охорони
Світлана Василівна
здоров’я та соціального захисту населення
6. Про обласну програму «Підтримка системи медичної статистики
Черкаської області на 2021-2022 роки»
Доповідають:
Бондар
- в.о. начальника Управління охорони
Тетяна Олександрівна
здоров’я обласної державної адміністрації
Журба
- голова постійної комісії з питань охорони
Світлана Василівна
здоров’я та соціального захисту населення
7. Про затвердження звіту за 2020 рік із проведення моніторингу
виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період
2018-2020 роки та звіту оцінки результативності виконання Плану реалізації
Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018-2020 роки
Доповідають:
Стеценко
- директор Департаменту регіонального
Василь Борисович
розвитку обласної державної 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 Програми економічного і соціального розвитку
Черкаської області на 2021 рік
Доповідають:
Сімушіна
- заступник начальника Управління освіти і
Оксана Іванівна
науки обласної державної адміністрації
Віштак
- голова постійної комісії обласної ради з
Ігор Анатолійович
питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
9. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2021
№ 5-31/VIII «Про заснування стипендії голови Черкаської обласної ради
обдарованим дітям області»
Доповідають:
Сімушіна
- заступник начальника Управління освіти і
Оксана Іванівна
науки обласної державної адміністрації
Данилевський
- голова постійної комісії обласної ради з
Валерій Вікторович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
10. Про внесення змін у додаток до обласної програми підтримки
закладів вищої освіти Черкаської області на 2015-2024 роки
Доповідають:
Сімушіна
- заступник начальника Управління освіти і
Оксана Іванівна
науки обласної державної адміністрації
Данилевський
- голова постійної комісії обласної ради з
Валерій Вікторович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
11. Про заснування обласної премії молодим науковцям Черкащини
Доповідають:
Коваль
- керівник депутатської фракції політичної
Віталій Володимирович
партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» в
обласній раді
Сімушіна
заступник начальника Управління освіти і
Оксана Іванівна
науки обласної державної адміністрації
Данилевський
голова постійної комісії обласної ради з
Валерій Вікторович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
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12. Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.03.2013 № 2112/VI «Про Правила користування водними об’єктами для плавання на
маломірних (малих) суднах у Черкаській області»
Доповідають:
Чубань
- директор Департаменту інфраструктури та
Сергій Васильович
житлово-комунального
господарства
обласної державної адміністрації
Бондаренко
- голова постійної комісії обласної ради з
Валерія Олександрівна
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації надзвичайних ситуацій
13. Про внесення змін до обласної цільової програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2016-2021
роки
Доповідають:
Лапін
- директор Департаменту будівництва
Андрій Сергійович
обласної державної адміністрації
Синільник
Сергій Анатолійович

Петренко
Олег Миколайович

- голова фонду Державного підприємства
«Черкаський обласний фонд підтримки
індивідуального житлового будівництва на
селі»
- голова постійної комісії обласної ради
з питань розвитку інфраструктури та
житлово-комунального

14. Про внесення змін у додаток до обласної комплексної програми
«Турбота» на 2021-2027 роки
Доповідають:
Чикало
- директор Департаменту соціального захисту
Руслан Олександрович
населення обласної державної адміністрації
Журба
- голова постійної комісії з питань охорони
Світлана Василівна
здоров’я та соціального захисту населення
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15. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.01.2020
№ 35-5/VIІ «Про комісію з присудження обласної премії імені Данила
Нарбута»
Доповідають:
Товстоп’ят
- начальник відділу культурно-освітньої
Людмила Миколаївна
роботи Управління культури та охорони
культурної спадщини обласної
державної адміністрації
Данилевський
- голова постійної комісії обласної ради з
Валерій Вікторович
питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту
16. Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту
в області на 2016-2021 роки
Доповідають:
Солодкий
- начальник Управління у справах сім’ї,
Іван Володимирович
молоді та спорту обласної державної
адміністрації
Данилевський
- голова постійної комісії обласної ради з
Валерій Вікторович
питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту
17. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.06.2012 № 1610/VI «Про заснування обласної стипендії перспективним та провідним
спортсменам області»
Доповідають:
Солодкий
- начальник Управління у справах сім’ї,
Іван Володимирович
молоді та спорту обласної державної
адміністрації
Данилевський
- голова постійної комісії обласної ради з
Валерій Вікторович
питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту
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18. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 319/VII «Про затвердження Програми створення обласного страхового фонду
документації на 2016-2020 роки»
Доповідають:
Клименко
- директор Державного архіву Черкаської
Тетяна Анатоліївна
області
Віштак
- голова постійної комісії обласної ради з
Ігор Анатолійович
питань з питань соціально-економічного
розвитку, бюджету та фінансів
Бондаренко
- голова постійної комісії обласної ради з
Валерія Олександрівна
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації надзвичайних
ситуацій
19. Про внесення змін у додатки 1, 2, 5 до обласної програми охорони
навколишнього природного середовища на 2021-2027 роки
Доповідають:
Звягінцева
- начальник Управління екології та
Олена Миколаївна
природних ресурсів обласної державної
адміністрації
Бондаренко
- голова постійної комісії обласної ради з
Валерія Олександрівна
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
20. Про делегування повноважень Черкаській обласній державній
адміністрації щодо відбору фінансової установи
Доповідають:
Кравченко
- директор Департаменту фінансів обласної
Наталія Миколаївна
державної адміністрації
Віштак
- голова постійної комісії обласної ради з
Ігор Анатолійович
питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
Петренко
- голова постійної комісії обласної ради з
Олег Миколайович
питань розвитку інфраструктури та
житлово-комунального господарства
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21. Про програму підтримки діяльності органів виконавчої влади на
2021-2025 роки
Доповідають:
Шабатін
- керівник апарату обласної державної
Олександр Олексійович
адміністрації
Віштак
- голова постійної комісії обласної ради з
Ігор Анатолійович
питань з питань соціально-економічного
розвитку, бюджету та фінансів
22. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.12.2020
№ 4-8/VIIІ «Про обласний бюджет Черкаської області на 2021 рік»
Доповідають:
Кравченко
- директор Департаменту фінансів обласної
Наталія Миколаївна
державної адміністрації
Віштак
- голова постійної комісії обласної ради з
Ігор Анатолійович
питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
23. Інформації про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони
громадського порядку та результати діяльності Черкаської обласної
прокуратури та Головного управління Національної поліції в Черкаській
області на території області
Доповідають:
Воронін
- керівник Черкаської обласної прокуратури
Олександр
Володимирович
Куратченко
- начальник Головного управління
Михайло Віталійович
Національної поліції в Черкаській області
24. Про території та об’єкти природно-заповідного фонду
Доповідають:
Звягінцева
- начальник Управління екології та
Олена Миколаївна
природних ресурсів обласної державної
адміністрації
Бондаренко
- голова постійної комісії обласної ради з
Валерія Олександрівна
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
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25. Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни)
меж міста Христинівка
Доповідають:
Наконечний
- Христинівський міський голова Уманського
Микола Миколайович
району
Мазур
- начальник управління юридичного
Людмила Олегівна
забезпечення та роботи з персоналом
виконавчого апарату обласної ради
Гончаренко
- голова постійної комісії обласної ради з
Віктор Григорович
питань агропромислового розвитку та
земельних відносин
26. Про внесення змін до Положення про порядок та умови надання
одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів обласного
бюджету
Доповідають:
Паніщев
- керівник секретаріату обласної ради
Богдан Євгенійович
Віштак
- голова постійної комісії обласної ради
Ігор Анатолійович
з питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
27. Про внесення змін до рішення обласної ради від 09.08.2013 № 2421/VI «Про Почесну відзнаку «За заслуги перед Черкащиною»
Доповідають:
Паніщев
- керівник секретаріату обласної ради
Богдан Євгенійович
Куклін
- голова
постійної
комісії
з
питань
Олег Володимирович
регламенту, місцевого самоврядування,
забезпечення правопорядку та захисту прав
людини
28. Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою
Верховної Ради України ОРАТІВСЬКОГО Л.В.
Доповідають:
Паніщев
- керівник секретаріату обласної ради
Богдан Євгенійович
Куклін
- голова
постійної
комісії
з
питань
Олег Володимирович
регламенту, місцевого самоврядування,
забезпечення правопорядку та захисту прав
людини

14
29. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради
України ТАХТАРОВОЇ В.П.
Доповідають:
Паніщев
- керівник секретаріату обласної ради
Богдан Євгенійович
Куклін
- голова
постійної
комісії
з
питань
Олег Володимирович
регламенту, місцевого самоврядування,
забезпечення правопорядку та захисту прав
людини
30. Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради
Доповідає:
Паніщев
- керівник секретаріату обласної ради
Богдан Євгенійович
31. Інформація управління запобігання та виявлення корупції і
взаємодії з правоохоронними органами Черкаської обласної державної
адміністрації про проведену роботу та виявлені порушення
Доповідає:
Янко
- начальник Управління запобігання та
Сергій Вікторович
виявлення корупції і взаємодії з
правоохоронними органами обласної
державної адміністрації
32. Інформація Департаменту будівництва Черкаської обласної
державної адміністрації щодо невведених в експлуатацію об'єктів, роботи на
яких розпочалися у 2015-2020 рр, особливо тих, що реалізовувалися за
рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку
Доповідає:
Лапін
- директор Департаменту будівництва
Андрій Сергійович
обласної державної адміністрації
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33. Інформація Департаменту будівництва обласної державної
адміністрації та державного підприємства «Служба місцевих автомобільних
доріг у Черкаській області» про використання коштів субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах за
2020 рік
Доповідають:
Лапін
- директор Департаменту будівництва
Андрій Сергійович
обласної державної адміністрації
Донець
- в.о. директора державного підприємства
Андрій Михайлович
«Служба місцевих автомобільних доріг у
Черкаській області»
34. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо внесення змін до законодавчих актів України щодо
функцій Фонду соціального страхування України
Доповідає:
Коваленко
- депутат обласної ради
Олександр Анатолійович
35. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету
Міністрів України та Верховної Ради України щодо внесення змін до
законодавства України з питань пенсійного забезпечення осіб, звільнених з
військової служби та деяких інших осіб
Доповідає:
Мушієк
- депутат обласної ради
Михайло Григорович
36. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Фонду
державного майна України, Верховної Ради України (щодо проведення
спільної наради)
Доповідає:
Петренко
- депутат обласної ради
Олег Миколайович
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37. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Прем'єрміністра України Д. Шмигаля щодо недопущення заборони експорту
соняшнику та соняшникової олії
Доповідає:
Аріш
- депутат обласної ради
Анатолій Анатолійович
38. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до міністерств
освіти і науки та фінансів України щодо виділення додаткових коштів на
закупівлю шкільних автобусів
Доповідає:
Данилевський
- депутат обласної ради
Валерій Вікторович
39. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної
Ради України щодо внесення змін до Постанови від 16 грудня 2020 року №
1092-IX (щодо підготовки і відзначення у жовтні 2021 року 100-річчя з дня
заснування Черкаського національного університету імені Богдана
Хмельницького)
Доповідає:
Данилевський
- депутат обласної ради
Валерій Вікторович
40. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до голови
Черкаської обласної державної адміністрації Скічка О.О., начальника
Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації
Данилевського В.В., Управління служби якості освіти у Черкаській області,
Головного управління ДСНС України в Черкаській області щодо проведення
перевірки фактів порушень ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності
Доповідає:
Легойда
- депутат обласної ради
Світлана михайлівна
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41. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністра
культури та інформаційної політики України (щодо номінування
Чорнобильської зони до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО)
Доповідає:
Погорілий
- депутат обласної ради
Віктор Григорович
42. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної
Ради України та Кабінету Міністрів України щодо врегулювання питання
здійснення виплат до 5 травня
Доповідає:
Радченко
- депутат обласної ради
Семен Володимирович

Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 53 депутатів.
Підгорний А.В. повідомив, що у роботі сесії обласної ради беруть
участь народний депутат України Нагорняк С.В. та міський голова міста
Черкаси Бондаренко А.В.
Зазначив, що 26 квітня минає 35 років від наймасштабнішої
екологічної і техногенної катастрофи – аварії на Чорнобильській атомній
станції та, що ми вшановуємо жертв аварії на Чорнобильській АЕС, героївліквідаторів, які самовіданно захищали людство від атомного лиха.
Запропонував також вшанувати хвилиною мовчання пам'ять
українських воїнів і мирних громадян України, які загинули у ході
антитерористичної операції та операції об’єднаних сил у східних областях
України.
(Хвилина мовчання)
Підгорний А.В.
поінформував депутатів щодо прийнятих
депутатською фракцією політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» змін.
Керівником фракції та уповноваженим представляти фракцію обрано
депутата Яріша А.А.
ВИСТУПИЛИ: Нагорняк С.В., Янчук О.М., Петренко О.М., Скічко О.О.,
Волгіна С.І., Плічко Г.І., Коваленко О.А., Яріш А.А., Данилевський В.В.,
Легойда С.М., Гайович В.Ю., Коваль В.В., Бабенко В.І., Циганок О.А.,
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Погорілий В.Г., Радуцький О.Р., Радченко С.В., Кравцова Н.О., Мушієк М.Г.,
Олененко О.В., Кондрацький М.І.
Нагорняк С.В., народний депутат України, повідомив, що протягом
останніх п’яти місяців він та Комітет з питань енергетики та житловокомунальних послуг, членом якого він є, спільно з депутатом обласної ради
Петренком О.М. займаються вирішенням питання функціонування та долею
підприємства ПАТ «Черкасиобленерго».
Зазначив, що підприємство останні роки знаходилося на стадії
банкрутства, але нещодавно вдалося відстояти неповернення менеджменту
попереднього керівництва. Сьогодні відбуваються перемовини про
повернення боргу 1,6 мільярдів гривень ПрАТ «АЗОТ» перед ПАТ
«Черкасиобленерго».
Звернув увагу, що не варто віддавати підприємство на приватизацію,
що це одне із небагатьох підприємств, яке залишилося в державній власності.
Запропонував депутатам обласної ради звернутися із пропозицією до
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та Фонду державного
майна передати контрольний пакет акцій підприємства в комунальну
власність Черкаської обласної ради.
Підгорний А.В. поінформував, що отримав лист керівника ПрАТ
«АЗОТ» Склярова В.Л., також мав ділову зустріч із керівником ПАТ
«Черкасиобленерго» Самчуком О.Г., які теж висловлюють ініціативи щодо
подальшого існування та співпраці найбільших підприємств нашої області.
Янчук О.М., голова громадської організації «Черкаська обласна
організація Всеукраїнської громадянської організації інвалідів «Діти
Чорнобиля»,
вручила Почесні грамоти депутатам обласної ради:
Підгорному А.В., Мушієку М.Г., Ковалю В.В., Радченку С.В.
Петренко О.М. акцентував увагу на необхідності вирішення
надзвичайної проблеми, яка склалася на підприємствах ПрАТ «АЗОТ» та
ПАТ «Черкасиобленерго». Звернув увагу, що на підприємстві ПАТ
«Черкасиобленерго»
ситуація
фінансово
стабільна,
підприємство
розвивається, дбає про свій персонал, розпочинаються нові проекти, які
спрямовані на своїх абонентів. Зазначив, що залишається неврегульованим
питання боргу перед ПрАТ «АЗОТ».
Запропонував провести терміново спільну нараду за участі народних
депутатів України (Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних
послуг), Фонду державного майна України, представників Черкаської
обласної державної адміністрації та Черкаської обласної ради, керівництва
ПрАТ «Азот» та ПАТ «Черкасиобленерго» для узгодження заходів,
спрямованих на виконання зобов'язань ПрАТ «Азот» перед ПАТ
«Черкасиобленерго», недопущення погіршення економічної та екологічної
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ситуацій в області. Вніс пропозицію включити означене питання в порядок
денний сесії.
Також повідомив, що надійшло звернення із скаргою на
Сухового М.О., чиновника Управління культури та охорони культурної
спадщини обласної державної адміністрації, від Центру дитячої та юнацької
творчості, що знаходиться за адресою: місто Черкаси, вул. Смілянська, 33.
Повідомив, що будівля знаходиться в жахливому стані. Міська рада
неодноразово виділяла кошти на капітальний ремонт приміщення, але кошти
невикористані поверталися до бюджету, так як за експертизою, яку надає
управління, приміщення потребує більший рівень складності проведення
ремонтних робіт із-за певного статусу будівлі.
Скічко О.О. повідомив, що з означеного питання проведено нараду.
Зазначив, що для вирішення питання Суховому М.О. необхідно три місяці.
Волгіна С.І. звернула увагу присутніх, що з кінця 20 сторіччя
розпочалося зростання епідемічних загроз у світі, що зумовлені вірусними
чинниками. Зазначила, що Черкаська область єдина область в Україні, що не
має обласної інфекційної лікарні, Черкаська міська інфекційна лікарня
працює в орендованому приміщенні, строк оренди закінчується у 2021 році.
Наголосила на тому, що досвід пандемії показав, що заклад здатен
оперативно вирішувати кризові виклики. Під час пандемії лікарні вдалося
створити відділення анестезіології та інтенсивної терапії «з нуля», збудувати
та розпочати оснащення сучасним обладнанням необхідним для
спостереження та лікування хворих з критичним перебігом. Введено в
експлуатацію кисневу станцію та систему централізованої подачі кисню до
лікарні. Організовано тимчасовий стаціонар на 150 ліжок на додатково
виділеному майданчику, який забезпечено кваліфікованими кадрами та
лабораторним супроводом. Зазначила, що останні події переконують у
необхідності створення сучасного інфекційного стаціонару.
Звернулася до депутатів Черкаської обласної ради з проханням взяти на
себе відповідальність за вирішення проблем із забезпеченням якісної
медичної допомоги населенню міста і області та розробити Програму
фінансування по створенню сучасного інфекційного закладу.
Плічко Г.І. зачитав звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до законодавчих актів
України щодо функцій Фонду соціального страхування України. Звернувся
до депутатів обласної ради з проханням підтримати.
Коваленко О.А. повідомив, що до нього звернувся міський голова
міста Кам’янки Володимир Тірон щодо ситуації з виключенням Кам’янської
міської територіальної громади із попереднього списку-розподілу на
отримання шкільного автобуса з програмою співфінансування з обласним
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бюджетом. Звернувся з проханням не виключати Кам’янська громаду з
розподілу на отримання шкільних автобусів.
Яріш А.А. повідомив основні напрямки державної підтримки аграріїв
на 2021 рік. Вніс пропозицію включити в порядок денний сесії питання «Про
звернення депутатів Черкаської обласної ради до Прем’єр-міністра України
Д. ШМИГАЛЯ щодо недопущення заборони експорту соняшнику
та соняшникової олії» та підтримати при розгляді.
Данилевський В.В. виступив із зверненням до міністерств освіти і
науки та фінансів України щодо виділення додаткових коштів на закупівлю
шкільних автобусів.
Також запропонував звернутися до Верховної Ради України щодо
внесення змін до Постанови від 16 грудня 2020 року №1092-IX про
підготовку і відзначення у жовтні 2021 року 100-річчя з дня заснування
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
Вніс пропозицію включити означені питання в порядок денний та
підтримати.
Легойда С.М. звернулася із зверненням до голови Черкаської обласної
державної адміністрації СКІЧКА О.О., начальника Управління освіти і науки
Черкаської обласної державної адміністрації ДАНИЛЕВСЬКОГО В.В.,
Управління Державної служби якості освіти у Черкаській області, Головного
управління Держпродспоживслужби в Черкаській області, Управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області
щодо проведення перевірки фактів порушень ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності ПРИВАТНИМ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ТА
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «УКРАЇНСЬКА ДИТЯЧА АКАДЕМІЯ»
та ПРИВАТНИМ ЗАКЛАДОМ «УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ» та, у
разі підтвердження таких фактів, вжити невідкладних заходів щодо
анулювання ліцензій на провадження освітньої діяльності. Запропонувала
включити означене питання в порядок денний сесії.
Гайович В.Ю. виступив із депутатським запитом до Головного
управління Держгеокадастру у Черкаській області, Управління стратегічних
розслідувань в Черкаській області, Державної екологічної інспекції,
Управління культури та охорони культурної спадщини обласної державної
адміністрації про незаконне будівництво свердловин та порушення
законодавства у сфері надрокористування, земельних відносин та
містобудівної діяльності. Звернувся до депутатів обласної ради з
пропозицією підтримати його звернення до вище зазначених установ.
Коваль В.В. виступив із зверненням до Президента України, Служби
Безпеки України, Центральної виборчої комісії щодо виборів на ОВО № 50
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та № 87. Запропонував депутатам обласної ради включити питання в порядок
денний та підтримати.
Бабенко В.І. вніс пропозицію звернутися до органів центральної влади
щодо невідкладного забезпечення лікарень усім необхідним обладнанням та
компонентами для ефективного лікування хворих на COVID-19, належного
соціального забезпечення медичних працівників, залучених до ліквідації
епідемії та лікування хворих на COVID-19, прискорення темпів вакцинації.
Запропонував питання включити в порядок денний.
Циганок О. А. виступила із зверненням до Верховної Ради України
щодо розслідування Вагнергейту. Внесла пропозицію включити питання в
порядок денний і підтримати.
Погорілий В.Г. запропонував включити в порядок денний сесії питання
«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністра культури та
інформаційної політики України щодо номінування Чорнобильської зони до
Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО». Звернувся до депутатського
корпусу з проханням підтримати.
Радуцький О.Р. вніс пропозицію включити в порядок денний сесії
питання «Щодо доцільності здійснення державно-приватного партнерства у
формі концесії щодо Проекту «Оновлення КНП «Черкаський обласний
онкологічний диспансер Черкаської обласної ради». Запропонував питання
розглянути одним із перших при затвердженні порядку денного. Зазначив,
що на засіданні профільної постійної комісії питання не розглядалося, тому
запропонував перейти в режим комісії та розглянути означене питання.
Звернувся із депутатським зверненням до голови обласної державної
адміністрації Скічка О.О. щодо створення робочої комісії з врегулювання
проблемних питань в сфері екології підприємств водопостачання та
водовідведення міста Черкаси та Черкаської області із залученням керівників
відповідних підприємств, профільних структурних підрозділів обласної
державної адміністрації, депутатів Черкаської міської та обласної рад та
очолити її. Наголосив на необхідності залучити до роботи комісії
представників масової інформації.
Радченко С.В. зачитав звернення до Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів України щодо врегулювання питання здійснення виплат
до 5 травня. Вніс пропозицію включити питання в порядок денний сесії та
підтримати.
Кравцова Н.О. зачитала звернення до Президента України, Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України щодо заборони розпродажу земель
сільськогосподарського призначення та проведення Всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою з цього питання. запропонувала
включити в порядок денний звернення та проголосувати.
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Мушієк М.Г. звернувся до депутатського корпусу з проханням
підтримати при голосуванні питання, що включене в порядок денний сесії, а
саме: «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету
Міністрів України та Верховної Ради України щодо внесення змін до
законодавства України з питань пенсійного забезпечення осіб, звільнених з
військової служби та деяких інших осіб».
Звернувся до головуючого з проханням внести в порядок денний сесії
проєкт
рішення
«Про
надання
дозволу
КОМУНАЛЬНОМУ
НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» на
укладання договору фінансового лізингу на придбання медичного
обладнання» та підтримати.
Олененко О.В. повідомив, що підтримує проєкт рішення,
запропонований депутатом обласної ради Мушієком М.Г.
Кондрацький М.І. висловив свою позицію щодо підтримки проєкту
рішення, запропонований депутатом обласної ради Радуцьким О.Р. «Щодо
доцільності здійснення державно-приватного партнерства у формі концесії
щодо Проекту «Оновлення КНП «Черкаський обласний онкологічний
диспансер Черкаської обласної ради». Звернувся до депутатів з пропозицією
підтримати саме цей проєкт рішення.
Підгорний А.В. повідомив, що проєкт порядку денного сесії обласної
ради розданий депутатам обласної ради. Запропонував порядок денний
проголосувати за основу.
Голосування за порядок денний (за основу)
«За» -49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про звернення
депутатів Черкаської обласної ради до Фонду державного майна України
(щодо проведення спільної наради)»
(вноситься депутатом обласної ради Петренком О.М.)
«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6.
(пропозиція прийнята)
Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про звернення
депутатів Черкаської обласної ради до Прем’єр-міністра України Д.
Шмигаля щодо недопущення заборони експорту соняшнику та соняшникової
олії» (вноситься депутатом обласної ради Ярішем А.А.)
«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 7.
(пропозиція прийнята)

23
Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про звернення
депутатів Черкаської обласної ради до міністерств освіти і науки та
фінансів України щодо виділення додаткових коштів на закупівлю шкільних
автобусів» (вноситься депутатом обласної ради Данилевським В.В.)
«За» - 49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
(пропозиція прийнята)
Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про звернення
депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради України щодо
внесення змін до Постанови від 16 грудня 2020 року
№ 1092-IX (щодо
підготовки і відзначення у жовтні 2021 року 100-річчя з дня заснування
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького)»
(вноситься депутатом обласної ради Данилевським В.В.)
«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
(пропозиція прийнята)
Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про звернення
депутатів Черкаської обласної ради до голови Черкаської обласної
державної адміністрації Скічка О.О., начальника Управління освіти і науки
Черкаської обласної державної адміністрації Данилевського В.В., Управління
служби якості освіти Черкаської області, Головного управління ДСНС
України в Черкаській області щодо проведення перевірки фактів ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності»
(вноситься депутатом обласної ради Легойдою С.М.)
«За» - 37, «Проти» - 1, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 11.
(пропозиція прийнята)
Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про
депутатський запит депутата обласної ради Гайовича В.Ю. (щодо
незаконного будівництва свердловин та порушення законодавства в сфері
надрокористування, земельних відносин та містобудівної діяльності)»
«За» - 30, «Проти» - 0, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 20.
(пропозиція не прийнята)
Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про звернення
депутатів Черкаської обласної ради до Президента України, Служби
безпеки України, Центральної виборчої комісії щодо виборів на
одномандатних виборчих округах № 50 та № 87»
(вноситься депутатом обласної ради Ковалем В.В.)
«За» -19, «Проти» - 2, «Утрималося» - 9, «Не голосувало» - 24.
(пропозиція не прийнята)
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Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про звернення
депутатів Черкаської обласної ради до Президента України, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України (щодо невідкладного забезпечення
лікарень необхідним обладнанням та належного соціального забезпечення
медичних працівників)» (вноситься депутатом обласної ради Бабенком В.І.)
«За» -32, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 32.
(пропозиція не прийнята)
Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про звернення
депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради України щодо
розслідування Вагнергейту»
(вноситься депутатом обласної ради Циганок О.А.)
«За» -20, «Проти» - 0, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 28.
(пропозиція не прийнята)
Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про звернення
депутатів Черкаської обласної ради до Міністерства культури та
інформаційної політики України (щодо номінування Чорнобильської зони до
Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО)»
(вноситься депутатом обласної ради Погорілим В.Г.)
«За» -36, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 17.
(пропозиція прийнята)
ВИСТУПИЛИ: Радуцький О.Р., Вельбівець О.І., Скічко О.О.,
Парамонов В.В., Помченко О.В., Коваль В.В., Воскобойнік О.А.,
Мушієк М.Г., Гайович В.Ю.
Підгорний А.В. на вимогу депутатів обласної ради Помченка О.В. і
Коваля В.В. оголосив перерву.
(Перерва)
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 29 депутатів.
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 45 депутатів.
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 43 депутати.
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Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Щодо
доцільності здійснення державно-приватного партнерства у формі концесії
щодо Проекту «Оновлення КНП «Черкаський обласний онкологічний
диспансер Черкаської обласної ради»
(вноситься депутатом обласної ради Радуцьким О.Р.)
«За» -3, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 39.
(пропозиція не прийнята)
Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про звернення
депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України щодо врегулювання питання здійснення виплат до
5 травня» (вноситься депутатом обласної ради Радченком С.В.)
«За» - 41, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4.
(пропозиція прийнята)
Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про звернення
депутатів Черкаської обласної ради до Президента України, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України щодо заборони продажу земель
сільськогосподарського призначення та проведення Всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою з цього питання»
(вноситься депутатом обласної ради Кравцовою Н.О.)
«За» -28, «Проти» - 1, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 13.
(пропозиція не прийнята)
Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про надання
дозволу КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
«ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» на укладання договору фінансового лізингу
на придбання медичного обладнання»
(вноситься депутатом обласної ради Мушієком М.Г.)
«За» -2, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 44.
(пропозиція не прийнята)
Голосування за порядок денний (в цілому)
«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
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1. Питання управління майном обласної комунальної власності.
1) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про прийняття і передачу
власності.

майна комунальної

Голосування (доповнений проєкт рішення за основу та в цілому)
«За» - 47, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про прийняття і передачу
комунальної власності» прийнято, додається.

майна

2) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про списання майна комунальної власності.
Голосування
«За» - 44, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про списання майна комунальної
власності» прийнято, додається.
3) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про надання дозволу товариству з обмеженою
відповідальністю «Чорнобаївська центральна районна аптека № 35» на
передачу в суборенду майна.
Голосування
«За» - 48, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про надання дозволу товариству з
обмеженою відповідальністю «Чорнобаївська центральна районна
аптека № 35» на передачу в суборенду майна» прийнято, додається.
4) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про надання дозволу товариству з обмеженою
відповідальністю «Канівська центральна районна аптека № 91» на передачу в
суборенду майна.
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Голосування
«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про надання дозволу товариству з
обмеженою відповідальністю «Канівська центральна районна аптека №
91» на передачу в суборенду майна» прийнято, додається.
5) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про зміну найменування УМАНСЬКОГО
ОБЛАСНОГО МУЗИЧНОГО КОЛЕДЖУ ІМ. П. Д. ДЕМУЦЬКОГО.
Голосування
«За» - 42, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про зміну найменування УМАНСЬКОГО
ОБЛАСНОГО МУЗИЧНОГО КОЛЕДЖУ ІМ. П. Д. ДЕМУЦЬКОГО»
прийнято, додається.
6) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «УМАНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНОПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА».
Голосування
«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
ВИРІШИЛИ:
рішення
обласної
ради
«Про
зміну
найменування
КОМУНАЛЬНОГО
ВИЩОГО
НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«УМАНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Т.Г.
ШЕВЧЕНКА» прийнято, додається.
7) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до кодів видів економічної
діяльності суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Черкаської області.
Голосування
«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
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ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до кодів видів
економічної діяльності суб’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Черкаської області» прийнято, додається.
8) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
16.12.2016 № 10-21/VII «Про затвердження Порядку списання об’єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської
області».
Голосування
«За» - 42, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 16.12.2016 № 10-21/VII «Про затвердження Порядку списання
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Черкаської області» прийнято, додається.
9) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
23.06.2005 № 22-8/IV «Про участь у заснуванні Центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій».
Голосування
«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 23.06.2005 № 22-8/IV «Про участь у заснуванні Центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій» прийнято, додається.
10) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про надання земельної ділянки в постійне
користування.
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Голосування
«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про надання земельної ділянки в постійне
користування» прийнято, додається.
11) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про припинення права постійного користування
земельними ділянками та надання їх у користування.
Голосування
«За» - 42, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про припинення права постійного
користування земельними ділянками та надання їх у користування»
прийнято, додається.
12) СЛУХАЛИ:
Підгорний
А.В.
Про
реорганізацію
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРКАСИОБЛКІНО» ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.
Голосування (доповнений проєкт рішення за основу та в цілому)
«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРКАСИОБЛКІНО» ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ» прийнято, додається.
13) СЛУХАЛИ:
Підгорний А.В.. - Про призначення ЛІТВІНОВОЇ Н.Д. на посаду
директора комунального підприємства «Аптека № 182» Черкаської обласної
ради.
Голосування (за основу та в цілому)
«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
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ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про призначення ЛІТВІНОВОЇ Н.Д. на
посаду директора комунального підприємства «Аптека № 182»
Черкаської обласної ради» прийнято, додається.
14) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про призначення ДАЛІБОЖАКА І.С. на посаду
директора комунального підприємства «Аеропорт Черкаси Черкаської
обласної ради». Поінформував, що члени постійної комісії обласної ради з
питань комунальної власності, підприємництва та регуляторної політики
запропонували внести зміни щодо укладення контракту з керівником
строком на п’ять років.
Голосування (за основу)
«За» - 32, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 19.
(рішення не прийнято)
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., який вніс пропозицію повернутися до
голосування з питання, що розглядається.
Голосування (за пропозицію депутата обласної ради Вельбівця О.І. щодо
повернення до голосування з питання, що розглядається)
«За» - 34, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 16.
(пропозиція прийнята)
Голосування (за основу)
«За» - 38, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 14.
Голосування (за пропозицію постійної комісії обласної ради з питань
комунальної власності, підприємництва та регуляторної політики щодо
укладення контракту з керівником строком на п’ять років)
«За» - 30, «Проти» - 1, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 7.
(рішення не прийнято)
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Радуцький О.Р.
Голосування (в цілому)
«За» - 27, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 23.
(рішення не прийнято)
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(Хронологія прийняття рішення за стенограмою)
ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., який запропонував повернутися до голосування
з питання «Про призначення ДАЛІБОЖАКА І.С. на посаду директора
комунального підприємства «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради».
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Мушієка М.Г. щодо
повернення до голосування з питання «Про призначення ДАЛІБОЖАКА І.С.
на посаду директора комунального підприємства «Аеропорт Черкаси
Черкаської обласної ради»
«За» - 42, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12.
(пропозиція прийнята)
Голосування з питання «Про призначення ДАЛІБОЖАКА І.С. на посаду
директора комунального підприємства «Аеропорт Черкаси Черкаської
обласної ради» (за основу)
«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., який запропонував підтримати пропозицію
постійної комісії обласної ради з питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики щодо укладення контракту з
керівником строком на п’ять років.
Голосування з питання «Про призначення ДАЛІБОЖАКА І.С. на посаду
директора комунального підприємства «Аеропорт Черкаси Черкаської
обласної ради» (за пропозицію постійної комісії обласної ради з питань
комунальної власності, підприємництва та регуляторної політики щодо
укладення контракту з керівником строком на п’ять років, озвучену
депутатом обласної ради Вельбівцем О.І.)
«За» - 37, «Проти» - 0, «Утрималося» -2, «Не голосувало» - 15.
(пропозиція прийнята)
Голосування з питання «Про призначення ДАЛІБОЖАКА І.С. на посаду
директора комунального підприємства «Аеропорт Черкаси Черкаської
обласної ради» (в цілому)
«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» -1, «Не голосувало» - 9.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про призначення ДАЛІБОЖАКА І.С. на
посаду директора комунального підприємства «Аеропорт Черкаси
Черкаської обласної ради» прийнято, додається.
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2. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про затвердження Програми підвищення рівня
безпеки дорожнього руху на період до 2023 року.
Голосування (за основу та в цілому)
«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 5.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про затвердження Програми підвищення
рівня безпеки дорожнього руху на період до 2023 року» прийнято,
додається.
3. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про затвердження Комплексної програми
забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території області, вжиття
заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій
на 2021-2023 роки.
Голосування (за основу та в цілому)
«За» - 49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 3.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про затвердження Комплексної програми
забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території області,
вжиття заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних
ситуацій та подій на 2021-2023 роки» прийнято, додається.
4. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про обласну програму
«Розвиток медичної
допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів в
Черкаській області на 2021-2022 роки».
Голосування (за основу та в цілому)
«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про обласну програму «Розвиток медичної
допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних
матеріалів в Черкаській області на 2021-2022 роки» прийнято, додається.
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5. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про обласну програму «Окремі заходи у сфері
охорони здоров’я Черкаської області на 2021-2023 роки».
Голосування (за основу та в цілому)
«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про обласну програму «Окремі заходи у
сфері охорони здоров’я Черкаської області на 2021-2023 роки» прийнято,
додається.
6. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про обласну програму «Підтримка системи медичної
статистики Черкаської області на 2021-2022 роки».
Голосування (за основу та в цілому)
«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про обласну програму «Підтримка
системи медичної статистики Черкаської області на 2021-2022 роки»
прийнято, додається.
7. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про затвердження звіту за 2020 рік із проведення
моніторингу виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської
області на період 2018-2020 роки та звіту оцінки результативності виконання
Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018-2020
роки
Голосування (за основу та в цілому)
«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про затвердження звіту за 2020 рік із
проведення моніторингу виконання Плану реалізації Стратегії розвитку
Черкаської області на період 2018-2020 роки та звіту оцінки
результативності виконання Плану реалізації Стратегії розвитку
Черкаської області на період 2018-2020 роки» прийнято, додається.
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8. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до Програми економічного і
соціального розвитку Черкаської області на 2021 рік.
Голосування (за основу та в цілому)
«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми
економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2021 рік»
прийнято, додається.
9. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
19.02.2021 № 5-31/VIII «Про заснування стипендії голови Черкаської
обласної ради обдарованим дітям області».
Голосування (за основу та в цілому)
«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 19.02.2021 № 5-31/VIII «Про заснування стипендії голови
Черкаської обласної ради обдарованим дітям області» прийнято,
додається.
10. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін у додаток до обласної програми
підтримки закладів вищої освіти Черкаської області на 2015-2024 роки.
Голосування (за основу та в цілому)
«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін у додаток до обласної
програми підтримки закладів вищої освіти Черкаської області на 20152024 роки» прийнято, додається.
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11. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про заснування обласної премії молодим науковцям
Черкащини.
Голосування (за основу та в цілому)
«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про заснування обласної премії молодим
науковцям Черкащини» прийнято, додається.
12. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
22.03.2013 № 21-12/VI «Про Правила користування водними об’єктами для
плавання на маломірних (малих) суднах у Черкаській області».
Голосування (за основу та в цілому)
«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 22.03.2013 № 21-12/VI «Про Правила користування водними
об’єктами для плавання на маломірних (малих) суднах у Черкаській
області» прийнято, додається.
13. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до обласної цільової програми
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на
2016-2021 роки.
Голосування (за основу та в цілому)
«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної цільової
програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
«Власний дім» на 2016-2021 роки» прийнято, додається.
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14. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін у додаток до обласної
комплексної програми «Турбота» на 2021-2027 роки.
ВИСТУПИЛИ: Данилевський В.В.
Голосування (за основу та в цілому)
«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін у додаток до обласної
комплексної програми «Турбота» на 2021-2027 роки» прийнято,
додається.
15. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
24.01.2020 № 35-5/VIІ «Про комісію з присудження обласної премії імені
Данила Нарбута».
ВИСТУПИЛИ: Данилевський В.В.
Голосування (за основу та в цілому)
«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 24.01.2020 № 35-5/VIІ «Про комісію з присудження обласної
премії імені Данила Нарбута» прийнято, додається.
16. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до програми розвитку фізичної
культури і спорту в області на 2016-2021 роки.
Голосування (за основу та в цілому)
«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до програми розвитку
фізичної культури і спорту в області на 2016-2021 роки» прийнято,
додається.
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17. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
26.06.2012 № 16-10/VI «Про заснування обласної стипендії перспективним та
провідним спортсменам області».
Голосування (із змінами, внесеними президією обласної ради,
за основу та в цілому)
«За» - 49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 26.06.2012 № 16-10/VI «Про заснування обласної стипендії
перспективним та провідним спортсменам області» прийнято, додається.
18. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
19.02.2016 № 3-19/VII «Про затвердження Програми створення обласного
страхового фонду документації на 2016-2020 роки».
Голосування (за основу та в цілому)
«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 19.02.2016 № 3-19/VII «Про затвердження Програми створення
обласного страхового фонду документації на 2016-2020 роки» прийнято,
додається.
19. СЛУХАЛИ:
Звягінцеву О.М. - Про внесення змін у додатки 1, 2, 5 до обласної
програми охорони навколишнього природного середовища на 2021-2027
роки.
ВИСТУПИЛИ: Вусик В.М., Вельбівець О.І., Доманський В.М.
Вусик В.М. вніс пропозицію включити до заходів обласної програми
охорони навколишнього середовища на 2021-2027 роки придбання
контейнерів для Жашківської міської територіальної громади. Зазначив, що
питання було розглянуто та погоджено на засіданні постійної комісії.

38
Голосування (за основу)
«За» - 38 «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15.
Голосування (за пропозицію,
озвучену депутатом обласної ради Вусиком В.М.)
«За» - 38, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 14.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Мушієк М.Г.
Голосування (за основу і в цілому із запропонованими змінами)
«За» - 36, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 16.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін у додатки 1, 2, 5 до
обласної програми охорони навколишнього природного середовища на
2021-2027 роки» прийнято, додається.
20. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про делегування повноважень Черкаській обласній
державній адміністрації щодо відбору фінансової установи.
Голосування (за основу та в цілому)
«За» - 41, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про делегування повноважень Черкаській
обласній державній адміністрації щодо відбору фінансової установи»
прийнято, додається.
21. СЛУХАЛИ:
Шабатіна О.О. - Про програму підтримки діяльності органів виконавчої
влади на 2021-2025 роки.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Лісовий С.М., Коваль В.В.
Голосування (за основу та в цілому)
«За» - 35, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -18.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про програму підтримки діяльності
органів виконавчої влади на 2021-2025 роки» прийнято, додається.
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22. СЛУХАЛИ:
Кравченко Н.М. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
24.12.2020 № 4-8/VIIІ «Про обласний бюджет Черкаської області на
2021 рік». Озвучила додаткові зміни до проєкту рішення, які були розглянуті
на засіданні постійної комісії.
Голосування (за основу)
«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -5.
Голосування (за додаткові зміни, озвучені директором Департаменту
фінансів Черкаської обласної державної адміністрації Кравченко Н.М.)
«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -9.
(пропозиція прийнята)
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Кравченко Н.М., Віштак І.А.
Голосування (в цілому)
«За» - 49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -4.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 24.12.2020 № 4-8/VIIІ «Про обласний бюджет Черкаської області
на 2021 рік» прийнято, додається.
23. СЛУХАЛИ:
Вороніна О.В., Куратченка М.В. з інформаціями про стан законності,
боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати
діяльності Черкаської обласної прокуратури та Головного управління
Національної поліції в Черкаській області на території області. Також надали
відповіді на питання депутатів обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Радуцький
Коваль В.В., Тиховська Я.М.

О.Р.,

Вельбівець

О.І.,

Похольчук

Р.В.,

ВИРІШИЛИ:
інформацію Вороніна О.В., Куратченка М.В. про стан законності,
боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати
діяльності Черкаської обласної прокуратури та Головного управління
Національної поліції в Черкаській області на території області взяти до
відома.
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24. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про території та об’єкти природно-заповідного
фонду.
Голосування (за основу та в цілому)
«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -5.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про території та об’єкти природнозаповідного фонду» прийнято, додається.
25. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про погодження проєкту землеустрою щодо
встановлення (зміни) меж міста Христинівка.
Голосування
«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -8.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про погодження проєкту землеустрою
щодо встановлення (зміни) меж міста Христинівка» прийнято,
додається.
26. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до Положення про порядок та
умови надання одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок
коштів обласного бюджету.
Голосування (за основу та в цілому)
«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до Положення про
порядок та умови надання одноразової грошової допомоги громадянам
за рахунок коштів обласного бюджету» прийнято, додається.
27. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
09.08.2013 № 24-21/VI «Про Почесну відзнаку «За заслуги перед
Черкащиною».
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Голосування (за основу та в цілому)
«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 09.08.2013 № 24-21/VI «Про Почесну відзнаку «За заслуги перед
Черкащиною» прийнято, додається.
28. СЛУХАЛИ:
Паніщев Б.Є. - Про клопотання щодо нагородження Почесною
грамотою Верховної Ради України ОРАТІВСЬКОГО Л.В.
ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А.
Голосування (за основу та в цілому)
«За» - 35, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» -16.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про клопотання щодо нагородження
Почесною грамотою Верховної Ради України ОРАТІВСЬКОГО Л.В.»
прийнято, додається.
29. СЛУХАЛИ:
Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради
України ТАХТАРОВОЇ В.П.
ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А.
Голосування (за основу та в цілому)
«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про клопотання щодо нагородження
Грамотою Верховної Ради України ТАХТАРОВОЇ В.П.» прийнято,
додається.
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30. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про зняття з контролю деяких рішень
обласної ради» прийнято, додається.
31. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В., який запропонував інформацію управління
запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами
Черкаської обласної державної адміністрації про проведену роботу та
виявлені порушення взяти до відома.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І.
ВИРІШИЛИ:
інформацію управління запобігання та виявлення корупції і
взаємодії з правоохоронними органами Черкаської обласної державної
адміністрації про проведену роботу та виявлені порушення взяти до
відома.
32. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В., який повідомив, що інформацію Департаменту
будівництва Черкаської обласної державної адміністрації щодо невведених в
експлуатацію об'єктів, роботи на яких розпочалися у 2015-2020 рр, особливо
тих, що реалізовувалися за рахунок коштів Державного фонду регіонального
розвитку розглянуто на засіданні постійної комісії.
Запропонував інформацію, озвучену Лапіним А.В., взяти до відома.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І.
ВИРІШИЛИ:
інформацію Департаменту будівництва Черкаської обласної
державної адміністрації щодо невведених в експлуатацію об'єктів,
роботи на яких розпочалися у 2015-2020 рр, особливо тих, що
реалізовувалися за рахунок коштів Державного фонду регіонального
розвитку взяти до відома.

43
33. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В., який повідомив, що інформація Департаменту
будівництва обласної державної адміністрації та державного підприємства
«Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області» про
використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і
доріг у населених пунктах за 2020 рік на засіданні постійної комісії не
розглядалася.
ВИСТУПИЛИ: Коваль В.В., Вельбівець О.І., Лісовий С.М., Радуцький О.Р.
Радуцький О.Р. запропонував з метою економії часу підготувати та
надати до Департамента будівництва обласної державної адміністрації
перелік питань, які цікавлять депутатів обласної ради з означеного питання.
Запропонував Департаменту розглянути та поінформувати депутатський
корпус на наступній сесії обласної ради.
34. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до законодавчих актів
України щодо функцій Фонду соціального страхування України.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І.
Голосування
«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до
законодавчих актів України щодо функцій Фонду соціального
страхування України» прийнято, додається.
35. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо внесення змін
до законодавства України з питань пенсійного забезпечення осіб, звільнених
з військової служби та деяких інших осіб.
Голосування (за основу та в цілому)
«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.

44
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України
щодо внесення змін до законодавства України з питань пенсійного
забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб»
прийнято, додається.
36. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Фонду державного майна України, Верховної Ради України (щодо
проведення спільної наради).
Голосування (за основу та в цілому)
«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -8.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до народних депутатів України (Комітету з питань
енергетики та житлово-комунальних послуг) та Фонду державного
майна України» прийнято, додається.
37. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Прем'єр-міністра України Д. Шмигаля щодо недопущення заборони експорту
соняшнику та соняшникової олії.
Голосування (за основу та в цілому)
«За» - 40, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 12.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Прем'єр-міністра України Д. Шмигаля щодо
недопущення заборони експорту соняшнику та соняшникової олії»
прийнято, додається.
38. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
міністерств освіти і науки та фінансів України щодо виділення додаткових
коштів на закупівлю шкільних автобусів.
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Голосування
«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -3.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до міністерств освіти і науки та фінансів України щодо
виділення додаткових коштів на закупівлю шкільних автобусів»
прийнято, додається.
39. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Верховної Ради України щодо внесення змін до Постанови від 16 грудня
2020 року № 1092-IX (щодо підготовки і відзначення у жовтні 2021 року 100річчя з дня заснування Черкаського національного університету імені
Богдана Хмельницького).
Голосування
«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -6.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Верховної Ради України щодо внесення змін до
Постанови від 16 грудня 2020 року № 1092-IX» прийнято, додається.
40. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
голови Черкаської обласної державної адміністрації Скічка О.О., начальника
Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації
Данилевського В.В., Управління служби якості освіти у Черкаській області,
Головного управління ДСНС України в Черкаській області щодо проведення
перевірки фактів порушень ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності.
Голосування (за основу та в цілому)
«За» - 37, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 14.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до голови Черкаської обласної державної адміністрації
СКІЧКА О.О., начальника Управління освіти і науки Черкаської
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обласної державної адміністрації ДАНИЛЕВСЬКОГО В.В., Управління
Державної служби якості освіти у Черкаській області, Головного
управління Держпродспоживслужби в Черкаській області, Управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській
області» прийнято, додається.
41. СЛУХАЛИ:
Погорілий В.Г. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Міністра культури та інформаційної політики України (щодо номінування
Чорнобильської зони до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО).
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І.
Голосування (за основу та в цілому)
«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Міністра культури та інформаційної політики України
щодо номінування Чорнобильської зони до Списку всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО» прийнято, додається.
42. СЛУХАЛИ:
Радченка С.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо врегулювання
питання здійснення виплат до 5 травня.
Голосування
«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
щодо врегулювання питання здійснення виплат до 5 травня» прийнято,
додається.
ВИСТУПИЛИ: Коваль В.В., Лісовий С.М., Вельбівець О.І., Мушієк М.Г.
Коваль В.В. вніс пропозицію повернутися до голосування щодо
включення до порядку денного сесії питання «Про звернення депутатів
Черкаської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України,
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Кабінету Міністрів України (щодо невідкладного забезпечення лікарень
необхідним обладнанням та належного соціального забезпечення медичних
працівників)», внесеного депутатом обласної ради Бабенком В.І.
Голосування за повернення до голосування щодо включення до порядку
денного сесії питання «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради
до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України (щодо невідкладного забезпечення лікарень необхідним обладнанням
та належного соціального забезпечення медичних працівників)», внесеного
депутатом обласної ради Бабенком В.І.
(пропозиція депутата обласної ради Коваля В.В.)
«За» - 31, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 22.
(пропозиція не прийнята)
ВИСТУПИЛИ: Гайович В.Ю., Скічко О.О., Вельбівець О.І., Мушієк М.Г.
Підгорний А.В. оголосив шосту сесію обласної ради восьмого
скликання закритою.

Голова

А. ПІДГОРНИЙ

