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    Порядок денний восьмої сесії Черкаської  обласної ради                     

VIII скликання:                                                               

   

1. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України та Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до 

Земельного кодексу України щодо забезпечення першочергового права 

учасників бойових дій на отримання земельних ділянок 

Доповідає: 

Циганок 

Оксана Анатоліївна 

- депутат обласної ради 

 

2. Про присвоєння звання «Почесний громадянин Черкащини» 

Доповідають: 

Підгорний 

Анатолій Вікторович 

- голова обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань  регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

3. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) Про надання згоди на передачу з державної власності до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

друкованої продукції 

Доповідають: 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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2) Про затвердження техніко-економічного обґрунтування доцільності 

передачі цілісного майнового комплексу Черкаського державного бізнес-

коледжу з державної власності у спільну власність територіальних громад 

сіл, селищ, міст Черкаської області 

Доповідають: 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 

 

3) Про затвердження техніко-економічного обґрунтування доцільності 

передачі цілісного майнового комплексу Черкаського  художньо-технічного 

коледжу з державної власності у спільну власність територіальних громад 

сіл, селищ, міст Черкаської області 

Доповідають: 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 

 

4) Про передачу і приймання майна комунальної власності 

Доповідають: 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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5) Про списання майна комунальної власності 

Доповідають: 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

6) Про зміну найменування ЧЕРКАСЬКОГО МУЗИЧНОГО КОЛЕДЖУ 

ІМ. С.С. ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО 

Доповідають: 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

7) Про зміну найменування УМАНСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ 

Доповідають: 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

8) Про відміну рішення обласної ради від 17.09.2015 № 42-24/VI "Про 

реорганізацію комунального закладу "Обласний дитячий санаторій "Зміна" 

Черкаської обласної ради шляхом злиття з комунальним закладом "Обласний 

дитячий санаторій "Пролісок" Черкаської обласної ради" 

Доповідають: 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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9) Про внесення змін до рішення обласної ради від 11.10.2019 № 32-

12/VІI "Про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ОБЛАСНИЙ 

ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ПРОЛІСОК" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 

Доповідають: 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

10) Про внесення змін до рішення обласної ради від 20.12.2019  

№ 34-38/VII «Про утворення статутного капіталу комунального 

некомерційного підприємства «Обласний дитячий санаторій «Пролісок» 

Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

11) Про внесення змін до кодів видів економічної діяльності суб’єктів 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

Доповідають: 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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12) Про внесення змін до Програми фінансової підтримки підприємств 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

на 2019-2021 роки 

Доповідають: 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

13) Про затвердження Положення про порядок проведення перевірки 

діяльності комунальної водолазно-рятувальної служби Черкаської обласної 

ради  та її готовності до реагування на надзвичайні ситуації і Табелю 

оснащення комунальної водолазно-рятувальної служби Черкаської обласної 

ради 

Доповідають: 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

14) Про надання згоди на поділ земельної ділянки 

Доповідають: 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Гончаренко 

Віктор Григорович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

 

 

 

http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/30/30-13-7.zip
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/30/30-13-7.zip
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/30/30-13-7.zip
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4. Про цільову Програму розвитку міжнародного співробітництва та 

міжрегіональної співпраці Черкаської області на 2022-2026 роки 

Доповідають: 

Стеценко 

Василь Борисович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної 

адміністрації 

Віштак 

Ігор Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

 

5. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

Черкаської області на 2021 рік 

Доповідають: 

Стеценко 

Василь Борисович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної 

адміністрації 

Віштак 

Ігор Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

 

6. Про внесення змін до Програми розвитку туризму Черкаської області 

на 2021-2025 роки 

Доповідають: 

Стеценко 

Василь Борисович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної 

адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту 

7. Про затвердження Програми розвитку та підтримки комунального 

підприємства «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради» на 2022-2024 

роки 

Доповідають: 

Чубань 

Сергій Васильович 

- директор Департаменту інфраструктури та 

житлово-комунального господарства 

обласної державної адміністрації 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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8. Про Програму підтримки діяльності осередків національних творчих 

спілок Черкаської області на 2022-2026 роки 

Доповідають: 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- начальник Управління культури та 

охорони культурної спадщини обласної 

державної адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту 

 

9. Про новий склад конкурсної комісії з присудження Всеукраїнської 

літературної премії імені Василя Симоненка 

Доповідають: 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- начальник Управління культури та 

охорони культурної спадщини обласної 

державної адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту 

 

10. Про внесення змін до рішення обласної ради від 03.03.2006 №27-

14/IV «Про встановлення обласних персональних стипендій» 

Доповідають: 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- начальник Управління культури та 

охорони культурної спадщини обласної 

державної адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту 

 

11. Про внесення змін у додаток до обласної програми підтримки 

закладів вищої освіти Черкаської області на 2015-2024 роки 

Доповідають: 

Сімушіна 

Оксана Іванівна 

- заступник начальник Управління освіти і 

науки обласної державної адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту 
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12. Про внесення змін до пункту 5.3 розділу 5 Положення про 

інтегровану загальнообласну систему відеоспостереження та відеоаналітики 

«Безпечна Черкащина» 

Доповідають: 

Резцов 

Олександр Володимирович 

- заступник начальника Головного 

управління Національної поліції в 

Черкаській області 

Куклін 

Олег Володимирович 

 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 

13.   Про програму державного моніторингу у галузі охорони 

атмосферного повітря на 2021-2025 роки для зони «Черкаська» 

Доповідають: 

  Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та 

природних ресурсів обласної державної 

адміністрації 

  Бондаренко 

Валерія Олександрівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

14. Про внесення змін у додатки 1, 2 до обласної програми охорони 

навколишнього природного середовища на 2021-2027 роки 

Доповідають: 

  Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та 

природних ресурсів обласної державної 

адміністрації 

  Бондаренко 

Валерія Олександрівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 
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15. Про затвердження Концепції розвитку цифрових компетентностей 

жителів Черкаської області 

Доповідають: 

Хулап 

Дмитро Ігорович 

- начальник Відділу з питань цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій та 

цифровізації обласної державної 

адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту 

 

16. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.12.2020 № 4-

8/VIII «Про обласний бюджет Черкаської області на 2021 рік» 

Доповідають: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації 

  Віштак 

Ігор Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

 

17. Про Прогноз обласного бюджету Черкаської області на 2022-2024 

роки 

Доповідають: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації 

  Віштак 

Ігор Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

 

18. Про території та об'єкти природно-заповідного фонду області 

Доповідають: 

  Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та 

природних ресурсів обласної державної 

адміністрації 

  Бондаренко 

Валерія Олександрівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 
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19. Про території та об'єкти природно-заповідного фонду області (зміна 

меж заповідного урочища «Герман») 

Доповідають: 

  Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та 

природних ресурсів обласної державної 

адміністрації 

  Бондаренко 

Валерія Олександрівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

20. Про затвердження Переліку видів рослин, що підлягають особливій 

охороні на території Черкаської області та Положення про нього 

Доповідають: 

  Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та 

природних ресурсів обласної державної 

адміністрації 

  Бондаренко 

Валерія Олександрівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

21. Про затвердження Переліку інвазійних видів рослин на території 

Черкаської області та Положення про нього 

Доповідають: 

  Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та 

природних ресурсів обласної державної 

адміністрації 

  Бондаренко 

Валерія Олександрівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 
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22. Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою 

Верховної Ради України ВОЛЧКОВОЇ Н.І. 

Доповідають: 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

 23. Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою 

Верховної Ради України ЖЕЛЕВСЬКОЇ І.В. 

Доповідають: 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

24. Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою 

Верховної Ради України МАЛЬЧЕНКА В.П. 

Доповідають: 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
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25. Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою 

Верховної Ради України ПРИТУЛИ Ю.М. 

Доповідають: 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 26. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 

України МОЙСІЄНКА В.М. 

Доповідають: 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

27. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 

України КОВАЛЕНКА С.О. 

Доповідають: 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
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28. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 

України НІКОЛЮКА О.В. 

Доповідають: 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

29. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 

України ЗАПОРОЖЕЦЬ М.Б. 

Доповідають: 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

30. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 

України КАЛАНІ Л.В. 

Доповідають: 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
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  31. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 

України НІЩИМЕНКА І.В. 

Доповідають: 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 32. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо внесення змін до статей 29, 64 Бюджетного кодексу 

України  

Доповідає: 

Погорілий 

Віктор Григорович 

- депутат обласної ради 

 

 33. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо прийняття рішення про визначення невідкладним 

законопроекту № 5124 стосовно внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо удосконалення захисту професійної діяльності медичних та 

фармацевтичних працівників 

Доповідає: 

Сущенко 

Людмила Миколаївна 

- депутат обласної ради 

 

34. Про підтримку звернення голів Звенигородської, Золотоніської, 

Уманської та Черкаської районних рад Черкаської області до Президента 

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

Доповідає: 

Підгорний 

Анатолій Вікторович 

- голова обласної ради 

 

 35. Про звернення Черкаської обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення 

підвищення тарифів для населення 

Доповідає: 

Сущенко 

Роман Володимирович 

- депутат обласної ради 
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 36. Про звернення Черкаської обласної ради до Президента України, 

Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо необхідності 

підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у  2021 році 

Доповідає: 

Сущенко 

Роман Володимирович 

- депутат обласної ради 

 

 37. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я 

України та Національної служби здоров'я України щодо необхідності 

збільшення заробітних плат медичних працівників, своєчасного та 

достатнього фінансування комунальних некомерційних підприємств, які 

надають медичну допомогу 

Доповідає: 

Радуцький 

Олександр Романович 

- депутат обласної ради 

 

 38. Про підтримку звернення учасників Всеукраїнської акції 

пенсіонерів та ветеранів силових структур Черкащини 

Доповідає: 

Підгорний  

Анатолій Вікторович 

 

- голова обласної ради 
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Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 44  депутати. 

 

 Підгорний А.В. запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам'ять 

тих, хто загинув у ході антитерористичної операції та операції об’єднаних 

сил у  східних областях України. 

 

(Хвилина мовчання) 

 

 Підгорний А.В. повідомив, що цього року у складі збірної команди 

України у Паралімпійських іграх в Токіо спортсмени, які представляли нашу 

область, стали призерами.  

 Голова обласної ради Підгорний А.В. та голова обласної державної 

адміністрації Скічко О.О. вручили сертифікати з грошовою винагородою 

Максиму Ковалю, Артему Маньку та Роману Данилюку; Горященку Ю.В., 

начальнику комунального закладу «Регіональний центр фізичної культури та 

спорту осіб з  інвалідністю «Інваспорт» Черкаської обласної ради» - Почесну 

грамоту Черкаської обласної ради. 

 

(вручення нагород) 

 

 Підгорний А.В. відповідно до статі 15 Регламенту обласної ради для 

оголошення заяв, звернень, запитів, запитань, повідомлень надав  час для 

виступів представникам депутатських фракцій. 

 

ВИСТУПИЛИ: Петренко О.М., Данилевський В.В., Вельбівець О.І.,   

Сущенко Р.В., Радуцький О.Р., Циганок О.А., Гайович В.Ю., Бережний В.А., 

Стуженко А.І. 

 Петренко О.М. висловив свою позицію щодо розвитку, підтримки 

бізнесу державою на території України та ризики, які виникають під час його 

розвитку. Як приклад навів розвиток молочної галузі в селі Хрущівка 

Золотоніського району.  

 Також виступив з приводу перебування в Лук’янівському СІЗО 

Дмитра Кухарчука та Олега Довбиша.  

  Данилевський В.В. поінформував про результати розгляду звернень 

до вищих органів державної влади, прийнятих депутатами обласної ради VIII 

скликання, а саме: «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-
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річчя з дня заснування Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького)» та «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до Верховної Ради України Разумкова Дмитра Олександровича щодо 

визначення правових, організаційних та економічних засад функціонування і 

розвитку системи загальної середньої освіти». Акцентував увагу, що всі 

пропозиції ввійшли в редакцію закону. 

Підгорний А.В. повідомив, що до роботи сесії обласної ради долучився 

міський голова міста Черкаси Бондаренко А.В. 

Вельбівець О.І. виступив з приводу подій, що відбулися 23 серпня    

2021 року у місті Шпола на День Державного прапора України, пов’язаних із 

затриманням атовціф.. 

Сущенко Р.В. зачитав звернення до Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення підвищення 

тарифів для населення та звернення до Верховної Ради України, Президента 

України, Кабінету Міністрів України щодо необхідності підвищення пенсій і 

виплат додаткової пенсії у 2021 році.  

 Радуцький О.Р. звернувся до депутатів обласної ради з проханням 

включити в порядок денний сесії звернення до Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України та 

Національної служби здоров’я України щодо необхідності збільшення 

заробітних плат медичних працівників, своєчасного та достатнього 

фінансування комунальних некомерційних підприємств, які надають 

медичну допомогу та депутатський запит щодо визначення умов оплати 

праці керівників комунальних закладів, що належать до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ і міст Черкаської області. 

Циганок О.А. виступила із зверненням до Верховної Ради України та 

Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Земельного кодексу 

України щодо забезпечення першочергового права учасників бойових дій на 

отримання земельних ділянок. Звернулася до депутатського корпусу з 

проханням підтримати звернення. Внесла пропозицію щодо зміни черговості 

питань порядку денного, запропонувала озвучене звернення розглянути 

першим. 

Підгорний А.В. надав час для виступу представнику пенсіонерів та 

ветеранів силових структур Черкащини Бережному В.А. 

Бережний В.А. виступив із зверненням учасників Всеукраїнської акції 

пенсіонерів та ветеранів силових структур Черкащини щодо здійснення 

перерахунку пенсії колишнім працівникам міліції. Зазначив, що звернення 

передано голові обласної ради Підгорному А.В. та голові обласної державної 

адміністрації Скічку О.О., також роздано кожному депутату обласної ради. 

Звернувся з проханням підтримати та надіслати за належністю. Подякував 
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голові обласної ради Підгорному А.В., депутатському корпусу за надану 

можливість виступити. 

Підгорний А.В. надав час для виступу командиру бригади 

територіальної оборони Черкаської області Стуженку А.І. 

Стуженко А.І. поінформував, що в липні цього року прийнятий Закон 

України «Про національний супротив». Згідно цього Закону з 1 січня        

2022 року штат бригади збільшується в декілька десятків разів. Відповідно до 

адміністративного перерозподілу до області входить п'ять батальйонів. Це 

міський батальйон і в кожному з районів один батальйон. Загальна 

чисельність і складова батальйону - 50 чоловік, управління бригади до 70 

чоловік. 

Звернув увагу, що сьогодні бригада має все необхідне озброєння, 

отримано легку артилерію, яка згідно з штатом має бути в бригаді 

територіальної оборони. Проводиться навчання особового складу із 

застосування озброєння і техніки, що знаходиться у штатних підрозділах 

територіальної оборони. 

 Подякував за прийняте рішення, яке дало можливість створили 

стаціонарний і польовий пункти управління.  

Звернувся до очільників області, депутатського корпусу із проханням 

вирішити питання щодо розміщення підрозділів бригади, особливо в місті 

Черкаси - Управління Черкаського батальйону і управління бригади, які 

повинні знаходитися в обласному центрі, та Золотоніському районі. 

Подякував депутатам обласної ради за підтримку та вручив Подяку від 

командувача територіальної оборони Сухопутних військ Збройних Сил 

України Підгорному А.В. за вагомий внесок в розвиток і підвищення бойової 

спроможності підрозділів територіальної оборони.  

 

(вручення Подяки голові обласної ради Підгорному А.В.) 

 

Стуженко А.І. вручив Подяку депутату обласної ради Ковалю В.В. 

 

(вручення Подяки депутату обласної ради Ковалю В.В.) 

 

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» - 0. 
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ВИСТУПИЛИ: Лісовий С.М., який вніс пропозицію з питання порядку 

денного №3. «Питання управління майном обласної комунальної власності» 

виключити пункти 1 – 7. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Лісовий С.М. 

 

Голосування за пропозицію, озвучену депутатом  

обласної ради Лісовим С.М. 

 «За» - 41, «Проти» - 1, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 3. 

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування за включення в порядок денний сесії питання «Про звернення 

Черкаської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо недопущення підвищення тарифів для 

населення» (вноситься депутатом обласної ради Сущенком Р.В.) 

«За» - 33, «Проти» - 0, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 13. 

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування за включення в порядок денний сесії питання «Про звернення 

Черкаської обласної ради до Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Верховної Ради України щодо необхідності підвищення 

 пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році»  

(вноситься депутатом обласної ради Сущенком Р.В.) 

«За» - 36, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 11. 

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування за включення в порядок денний сесії питання «Про звернення 

депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України та Національної 

служби здоров’я України щодо необхідності збільшення заробітних плат 

медичних працівників, своєчасного та достатнього фінансування 

комунальних некомерційних підприємств, які надають медичну допомогу» 

(вноситься депутатом обласної ради Радуцьким О.Р.) 

«За» - 35, «Проти» - 0, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 10. 

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування за включення в порядок денний сесії питання «Про підтримку 

депутатського запиту депутата Черкаської обласної ради Радуцького О.Р.» 

«За» - 31, «Проти» - 0, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 15. 

(пропозиція не прийнята) 
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Голосування за включення в порядок денний сесії питання «Про підтримку 

звернення учасників Всеукраїнської акції пенсіонерів та ветеранів силових 

структур Черкащини» 

«За» - 40, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 8. 

(пропозиція прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваль В.В., який вніс пропозицію щодо зміни черговості 

питань порядку денного, а саме: питання «Про звернення депутатів 

Черкаської обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України щодо внесення змін до Земельного кодексу України щодо 

забезпечення першочергового права учасників бойових дій на отримання 

земельних ділянок» розглянути першочергово. 

 

Голосування щодо зміни черговості питань порядку денного сесії  

(пропозиція депутата обласної ради Коваля В.В.) 

«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -4. 

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування за порядок денний (в цілому) 

«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -0. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо внесення змін 

до Земельного кодексу України щодо забезпечення першочергового права 

учасників бойових дій на отримання земельних ділянок. 

 

Голосування  

«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

щодо внесення змін до Земельного кодексу України щодо забезпечення 

першочергового права учасників бойових дій на отримання земельних 

ділянок» прийнято, додається. 
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2. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про присвоєння звання «Почесний громадянин 

Черкащини». 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про присвоєння звання «Почесний 

громадянин Черкащини» прийнято, додається. 

 

(Вручення Дяченку О.М. звання «Почесний громадянин Черкащини») 

 

3. Питання управління майном обласної комунальної власності. 

 

1) СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про надання згоди на передачу з державної власності 

до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської 

області друкованої продукції. 

  

Голосування 

«За» - 44, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 5. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про надання згоди на передачу з державної 

власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області друкованої продукції» прийнято, додається. 

 

2) СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про затвердження техніко-економічного 

обґрунтування доцільності передачі цілісного майнового комплексу 

Черкаського державного бізнес-коледжу з державної власності у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області. 

 

Голосування  

«За» - 50, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про затвердження техніко-економічного 

обґрунтування доцільності передачі цілісного майнового комплексу 
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Черкаського державного бізнес-коледжу з державної власності у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області» 

прийнято, додається. 

 

3) СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про затвердження техніко-економічного 

обґрунтування доцільності передачі цілісного майнового комплексу 

Черкаського  художньо-технічного коледжу з державної власності у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області. 

 

Голосування  

«За» - 48, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про затвердження техніко-економічного 

обґрунтування доцільності передачі цілісного майнового комплексу 

Черкаського  художньо-технічного коледжу з державної власності у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської 

області» прийнято, додається. 

 

4) СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про передачу і приймання майна комунальної 

власності 

Голосування  

«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про передачу і приймання майна 

комунальної власності» прийнято, додається. 

 

5) СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. – Про списання майна комунальної власності. 

 

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

 

Голосування  

«За» - 37, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13. 
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ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про списання майна комунальної 

власності» прийнято, додається. 

 

6) СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про зміну найменування ЧЕРКАСЬКОГО 

МУЗИЧНОГО КОЛЕДЖУ ІМ. С.С. ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО. 

 

Голосування  

«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про зміну найменування ЧЕРКАСЬКОГО 

МУЗИЧНОГО КОЛЕДЖУ ІМ. С.С. ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО» 

прийнято, додається. 

 

7) СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про зміну найменування УМАНСЬКОГО 

МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ. 

Голосування  

«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про зміну найменування УМАНСЬКОГО 

МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ» прийнято, додається. 

 

8) СЛУХАЛИ:  

Бондаренка І.І. - Про відміну рішення обласної ради від 17.09.2015       

№ 42-24/VI «Про реорганізацію комунального закладу «Обласний дитячий 

санаторій «Зміна» Черкаської обласної ради шляхом злиття з комунальним 

закладом «Обласний дитячий санаторій «Пролісок» Черкаської обласної 

ради». 

 

ВИСТУПИЛИ: Доманський В.М., Коваль В.В., Вельбівець О.І. 

 

Голосування  

«За» - 42, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 7. 
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ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про відміну рішення обласної ради від 

17.09.2015 № 42-24/VI «Про реорганізацію комунального закладу 

"Обласний дитячий санаторій «Зміна» Черкаської обласної ради шляхом 

злиття з комунальним закладом «Обласний дитячий санаторій 

«Пролісок» Черкаської обласної ради» прийнято, додається. 

 

9) СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

11.10.2019 № 32-12/VІI «Про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «ПРОЛІСОК» ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ». 

 

Голосування  

«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 11.10.2019 № 32-12/VІI «Про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ «ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «ПРОЛІСОК» 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» прийнято, додається. 

 

10) СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

20.12.2019 № 34-38/VII «Про утворення статутного капіталу комунального 

некомерційного підприємства «Обласний дитячий санаторій «Пролісок» 

Черкаської обласної ради. 

 

Голосування  

«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 20.12.2019  № 34-38/VII «Про утворення статутного капіталу 

комунального некомерційного підприємства «Обласний дитячий 

санаторій «Пролісок» Черкаської обласної ради» прийнято, додається. 
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11) 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» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 0. 

 

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. 

 

12) СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про внесення змін до Програми фінансової 

підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Черкаської області на 2019-2021 роки. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми фінансової 

підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області на 2019-2021 роки» прийнято, додається. 

 

13) СЛУХАЛИ:  

Бондаренка І.І. - Про затвердження Положення про порядок 

проведення перевірки діяльності комунальної водолазно-рятувальної служби 

Черкаської обласної ради  та її готовності до реагування на надзвичайні 

ситуації і Табелю оснащення комунальної водолазно-рятувальної служби 

Черкаської обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

 

Голосування  

«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

 

 

http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/30/30-13-7.zip
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/30/30-13-7.zip
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/30/30-13-7.zip
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/30/30-13-7.zip
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/30/30-13-7.zip
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/30/30-13-7.zip
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ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про затвердження Положення про порядок 

проведення перевірки діяльності комунальної водолазно-рятувальної 

служби Черкаської обласної ради  та її готовності до реагування на 

надзвичайні ситуації і Табелю оснащення комунальної водолазно-

рятувальної служби Черкаської обласної ради» прийнято, додається. 

 

14) СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В.- Про надання згоди на поділ земельної ділянки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Гончаренко В.Г., Мушієк М.Г., Бичкова Н.Д., Шандра Т.Л. 

 Гончаренко В.Г. поінформував, що на засіданні постійної комісії 

виникли запитання щодо пересування дітей теритрією санаторію під час 

будівництва нового корпусу серцево-судинної хірургії.   

 Бичкова Н.Д.,  Шандра Т.Л. повідомили, що при розробці плану поділу 

ділянки, передбачено доріжка шириною 4 метри для пересування дітей. 

Також планується створення ще додаткової доріжки для зручності. 

  

Голосування  

«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про надання згоди на поділ земельної 

ділянки» прийнято, додається. 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про цільову Програму розвитку міжнародного 

співробітництва та міжрегіональної співпраці Черкаської області на 2022-

2026 роки. 

 

Голосування  

«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про цільову Програму розвитку 

міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці Черкаської 

області на 2022-2026 роки» прийнято, додається. 
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5. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про внесення змін до Програми соціально-

економічного розвитку Черкаської області на 2021 рік. 

 

Голосування  

«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» -5. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми соціально-

економічного розвитку Черкаської області на 2021 рік» прийнято, 

додається. 

 

6. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про внесення змін до Програми розвитку туризму 

Черкаської області на 2021-2025 роки. 

 

Голосування  

«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми розвитку 

туризму Черкаської області на 2021-2025 роки» прийнято, додається. 

 

7. СЛУХАЛИ:  

Чубаня С.В. - Про затвердження Програми розвитку та підтримки 

комунального підприємства «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради» 

на 2022-2024 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Олененко О.В., Гайович В.Ю., Вельбівець О.І.,          

Підгорний А.В. 

 

Голосування (із змінами, внесеними постійною 

 комісією обласної ради та президією) 

«За» - 37, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 11. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про затвердження Програми розвитку та 

підтримки комунального підприємства «Аеропорт Черкаси Черкаської 

обласної ради» на 2022-2024 роки» прийнято, додається. 
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8. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про Програму підтримки діяльності осередків 

національних творчих спілок Черкаської області на 2022-2026 роки. 

 

Голосування  

«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про Програму підтримки діяльності 

осередків національних творчих спілок Черкаської області на 2022-2026 

роки» прийнято, додається. 

 

9. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про новий склад конкурсної комісії з присудження 

Всеукраїнської літературної премії імені Василя Симоненка. 

 

Голосування  

«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про новий склад конкурсної комісії з 

присудження Всеукраїнської літературної премії імені Василя 

Симоненка» прийнято, додається. 

 

10. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

03.03.2006 №27-14/IV «Про встановлення обласних персональних 

стипендій». 

 

Голосування  

«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 03.03.2006 №27-14/IV «Про встановлення обласних 

персональних стипендій» прийнято, додається. 
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11. СЛУХАЛИ:  

Кійко  Т.Є. - Про внесення змін у додаток до обласної програми 

підтримки закладів вищої освіти Черкаської області на 2015-2024 роки. 

 

Голосування  

«За» - 49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про внесення змін у додаток до обласної 

програми підтримки закладів вищої освіти Черкаської області на 2015-

2024 роки» прийнято, додається. 

 

12. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про внесення змін до пункту 5.3 розділу 5 

Положення про інтегровану загальнообласну систему відеоспостереження та 

відеоаналітики «Безпечна Черкащина». 

 

Голосування  

«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про внесення змін до пункту 5.3 розділу 5 

Положення про інтегровану загальнообласну систему 

відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечна Черкащина» прийнято, 

додається. 

 

13. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про програму державного моніторингу у галузі 

охорони атмосферного повітря на 2021-2025 роки для зони «Черкаська». 

 

Голосування  

«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про програму державного моніторингу у 

галузі охорони атмосферного повітря на 2021-2025 роки для зони 

«Черкаська» прийнято, додається. 
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14. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про внесення змін у додатки 1, 2 до обласної 

програми охорони навколишнього природного середовища на 2021-2027 

роки. 

 

Голосування  

«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про внесення змін у додатки 1, 2 до 

обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 

2021-2027 роки» прийнято, додається. 

 

15. СЛУХАЛИ:  

Хулапа Д.І. - Про затвердження Концепції розвитку цифрових 

компетентностей жителів Черкаської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваль В.В. 

Коваль В.В. рекомендував, враховуючи дискусії, які були на засіданні 

постійної комісії, на засіданні президії, врахувати досвід, який вже 

напрацьований в області, комунікувати з керівниками управління освіти, 

соціального захисту населення, з Агенцією регіонального розвитку та внести 

на наступну сесію додаткові зміни в Концепцію із врахуванням напрацювань 

минулих років. 

 

Голосування  

«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про затвердження Концепції розвитку 

цифрових компетентностей жителів Черкаської області» прийнято, 

додається. 

 

16. СЛУХАЛИ:  

Кравченко Н.М. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

24.12.2020 № 4-8/VIII «Про обласний бюджет Черкаської області на 2021 рік» 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г. повідомив, що має зміни до проєкта рішення. 

Запропонував внести зміни по головному розпоряднику коштів 

Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації по 
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КПК  ВК 1519770 інші субвенції з місцевого бюджету, змінивши назву 

субвенції бюджету Черкаської міської територіальної громади в сумі 350 тис. 

грн. з будівництва дитячого та спортивного майданчика на розі вулиці 

Абрикосова та вулиці Онопрієнка м. Черкаси на реконструкцію пам'ятника 

загиблим в Афганістані та інших локальних конфлітах в єдиному 

меморіальному комплексі по бульвару Шевченка в місті Черкаси.  

 

Голосування (за основу) 

«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 2. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

 

Голосування (за пропозицію, озвучену депутатом  

обласної ради Мушієком М.Г.) 

 «За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 1. 

(пропозиція прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г. 

 

Голосування (в цілому) 

«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 24.12.2020 № 4-8/VIII «Про обласний бюджет Черкаської області 

на 2021 рік» прийнято, додається. 

 

17. СЛУХАЛИ:  

Кравченко Н.М. - Про Прогноз обласного бюджету Черкаської області 

на 2022-2024 роки. 

 

Голосування  

«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про Прогноз обласного бюджету 

Черкаської області на 2022-2024 роки» прийнято, додається. 
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18. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про території та об'єкти природно-заповідного 

фонду області. 

 

Голосування  

«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про території та об'єкти природно-

заповідного фонду області» прийнято, додається. 

 

19. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. – Про території та об'єкти природно-заповідного 

фонду області (зміна меж заповідного урочища «Герман»). 

 

Голосування  

«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про території та об'єкти природно-

заповідного фонду області (зміна меж заповідного урочища «Герман»)» 

прийнято, додається. 

 

20. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про затвердження Переліку видів рослин, що 

підлягають особливій охороні на території Черкаської області та Положення 

про нього. 

Голосування  

«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про затвердження Переліку видів рослин, 

що підлягають особливій охороні на території Черкаської області та 

Положення про нього» прийнято, додається. 
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21. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про затвердження Переліку інвазійних видів рослин 

на території Черкаської області та Положення про нього. 

 

Голосування  

«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -5. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про затвердження Переліку інвазійних 

видів рослин на території Черкаської області та Положення про нього» 

прийнято, додається. 

 

22. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про клопотання щодо нагородження Почесною 

грамотою Верховної Ради України ВОЛЧКОВОЇ Н.І. 

 

Голосування  

«За» - 40, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -10. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про клопотання щодо нагородження 

Почесною грамотою Верховної Ради України ВОЛЧКОВОЇ Н.І.» 

прийнято, додається. 

 

23. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В - Про клопотання щодо нагородження Почесною 

грамотою Верховної Ради України ЖЕЛЕВСЬКОЇ І.В. 

 

ВИСТУПИЛИ: Судакевич В.Г. 

 

Голосування  

«За» - 40, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -9. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про клопотання щодо нагородження 

Почесною грамотою Верховної Ради України ЖЕЛЕВСЬКОЇ І.В.» 

прийнято, додається. 
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24. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. – Про клопотання щодо нагородження Почесною 

грамотою Верховної Ради України МАЛЬЧЕНКА В.П. 

 

Голосування  

«За» - 32, «Проти» - 5, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» -11. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваль В.В., Вельбівець О.І., Гайович В.Ю., Мушієк М.Г., 

Лісовий С.М., Судакевич В.Г., Радуцький О.Р., Похольчук Р.В. 

Вельбівець О.І. вніс пропозицію повернутися до голосування з 

означеного питання.  

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Вельбівця О.І. щодо 

повернення до голосування з питання «Про клопотання щодо нагородження 

Почесною грамотою Верховної Ради України МАЛЬЧЕНКА В.П.» 

«За» - 32, «Проти» - 5, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» -11. 

(пропозиція не прийнята) 

 (Хронологія прийняття рішення за стенограмою) 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Вельбівця О.І. щодо 

повернення до голосування з питань: «Про клопотання щодо нагородження 

Почесною грамотою Верховної Ради України МАЛЬЧЕНКА В.П.», «Про 

клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради 

України ПРИТУЛИ Ю.М.» 

«За» - 33, «Проти» - 1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» -14. 

(пропозиція прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Осадчий В.О. 

 

Голосування з питання «Про клопотання щодо нагородження Почесною 

грамотою Верховної Ради України МАЛЬЧЕНКА В.П.» 

«За» - 38, «Проти» - 4, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -5. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про клопотання щодо нагородження 

Почесною грамотою Верховної Ради України МАЛЬЧЕНКА В.П.» 

прийнято, додається. 
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25. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. – Про клопотання щодо нагородження Почесною 

грамотою Верховної Ради України ПРИТУЛИ Ю.М. 

 

Голосування  

«За» - 27, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» -21. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Гайович В.Ю., Радуцький О.Р.,        

Судакевич В.Г. 

(Хронологія прийняття рішення за стенограмою) 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Вельбівця О.І. щодо 

повернення до голосування з питань: «Про клопотання щодо нагородження 

Почесною грамотою Верховної Ради України МАЛЬЧЕНКА В.П.», «Про 

клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради 

України ПРИТУЛИ Ю.М.» 

«За» - 33, «Проти» - 1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» -14. 

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування з питання «Про клопотання щодо нагородження 

Почесною грамотою Верховної Ради України ПРИТУЛИ Ю.М.» 

«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -5. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про клопотання щодо нагородження 

Почесною грамотою Верховної Ради України ПРИТУЛИ Ю.М.» 

прийнято, додається. 

 

26. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В - Про клопотання щодо нагородження Грамотою 

Верховної Ради України МОЙСІЄНКА В.М. 

 

Голосування  

«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -4. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про клопотання щодо нагородження 

Грамотою Верховної Ради України МОЙСІЄНКА В.М.» прийнято, 

додається. 
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27. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В - Про клопотання щодо нагородження Грамотою 

Верховної Ради України КОВАЛЕНКА С.О. 

 

Голосування  

«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -5. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про клопотання щодо нагородження 

Грамотою Верховної Ради України КОВАЛЕНКА С.О.» прийнято, 

додається. 

 

28. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В - Про клопотання щодо нагородження Грамотою 

Верховної Ради України НІКОЛЮКА О.В. 

 

Голосування  

«За» - 42, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» -6. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про клопотання щодо нагородження 

Грамотою Верховної Ради України НІКОЛЮКА О.В.» прийнято, 

додається. 

 

29. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В - Про клопотання щодо нагородження Грамотою 

Верховної Ради України ЗАПОРОЖЕЦЬ М.Б. 

 

Голосування  

«За» - 41, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» -6. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про клопотання щодо нагородження 

Грамотою Верховної Ради України ЗАПОРОЖЕЦЬ М.Б.» прийнято, 

додається. 
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30. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В - Про клопотання щодо нагородження Грамотою 

Верховної Ради України КАЛАНІ Л.В. 

 

Голосування  

«За» - 41, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -8. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про клопотання щодо нагородження 

Грамотою Верховної Ради України КАЛАНІ Л.В.» прийнято, додається. 

 

31. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В - Про клопотання щодо нагородження Грамотою 

Верховної Ради України НІЩИМЕНКА І.В. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Судакевич В.Г., Мушієк М.Г. 

 

Голосування  

«За» - 38, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -12. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про клопотання щодо нагородження 

Грамотою Верховної Ради України НІЩИМЕНКА І.В.» прийнято, 

додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Радуцький О.Р.,  Коваль В.В., Мушієк М.Г., 

Похольчук Р.В. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Вельбівця О.І. щодо 

повернення до голосування з питань: «Про клопотання щодо нагородження 

Почесною грамотою Верховної Ради України МАЛЬЧЕНКА В.П.», «Про 

клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради 

України ПРИТУЛИ Ю.М.» 

«За» - 33, «Проти» - 1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» -14. 

(пропозиція прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Осадчий В.О. 
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Голосування з питання «Про клопотання щодо нагородження Почесною 

грамотою Верховної Ради України МАЛЬЧЕНКА В.П.» 

«За» - 38, «Проти» - 4, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -7. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про клопотання щодо нагородження 

Почесною грамотою Верховної Ради України МАЛЬЧЕНКА В.П.» 

прийнято, додається. 

 

Голосування з питання «Про клопотання щодо нагородження 

Почесною грамотою Верховної Ради України ПРИТУЛИ Ю.М.» 

«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -5. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про клопотання щодо нагородження 

Почесною грамотою Верховної Ради України ПРИТУЛИ Ю.М.» 

прийнято, додається. 

 

32. СЛУХАЛИ:  

Коваля В.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Верховної Ради України щодо внесення змін до статей 29, 64 Бюджетного 

кодексу України. 

ВИСТУПИЛИ: Гайович В.Ю., Яріш А.А., Судакевич В.Г., Доманський В.М. 

  

Голосування  

«За» - 28, «Проти» - 0, «Утрималося» - 8, «Не голосувало» - 14. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

33. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Верховної Ради України щодо прийняття рішення про визначення 

невідкладним законопроекту № 5124 стосовно внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо удосконалення захисту професійної 

діяльності медичних та фармацевтичних працівників. 

 

ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А., Калініченко К.С., Вельбівець О.І., Скіченко А.П. 

Голосування  

«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 4. 
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ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Верховної Ради України щодо прийняття рішення про 

визначення невідкладним законопроекту № 5124 стосовно внесення змін 

до Кримінального кодексу України щодо удосконалення захисту 

професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників» 

прийнято, додається. 

 

34. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В - Про підтримку звернення голів Звенигородської, 

Золотоніської, Уманської та Черкаської районних рад Черкаської області до 

Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра 

України. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., голова Золотоніської районної ради 

 

Голосування  

«За» - 26, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 21. 

(рішення не прийнято) 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

35. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В – Про звернення Черкаської обласної ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

щодо недопущення підвищення тарифів для населення. 

 

ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А., Калініченко К.С., Вельбівець О.І., Скіченко А.П. 

Голосування  

«За» - 29, «Проти» - 0, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 17. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 
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36. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В – Про звернення Черкаської обласної ради до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України 

щодо необхідності підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у           

2021 році. 

 

Голосування  

«За» - 27, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 20. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

37. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони 

здоров'я України та Національної служби здоров'я України щодо 

необхідності збільшення заробітних плат медичних працівників, своєчасного 

та достатнього фінансування комунальних некомерційних підприємств, які 

надають медичну допомогу. 

 

ВИСТУПИЛИ: Радуцький О.Р. 

 

Голосування  

«За» - 32, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 16. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

  38. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В - Про підтримку звернення учасників Всеукраїнської 

акції пенсіонерів та ветеранів силових структур Черкащини. 

 

Голосування  

«За» - 37, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 11. 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про підтримку звернення учасників 

Всеукраїнської акції пенсіонерів та ветеранів силових структур 

Черкащини» прийнято, додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: Радуцький О.Р., Вельбівець О.І., Воскобойнік О.А. 
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 Радуцький О.Р. зпропонував повернутися до голосування з питання 

«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я 

України та Національної служби здоров’я України щодо необхідності 

збільшення заробітних плат медичних працівників, своєчасного та 

достатнього фінансування комунальних некомерційних підприємств, які 

надають медичну допомогу». 

 Підгорний А.В. вніс пропозицію щодо повернення до голосування з 

питання «Про підтримку звернення голів Звенигородської, Золотоніської, 

Уманської та Черкаської районних рад Черкаської області до Президента 

України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України». 

 

Голосування за повернення до голосування з питання «Про підтримку 

звернення голів Звенигородської, Золотоніської, Уманської та Черкаської 

районних рад Черкаської області до Президента України, Голови Верховної 

Ради України, Прем'єр-міністра України» 

«За» - 24, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 23. 

(пропозиція не прийнята) 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Радуцького О.Р. щодо 

повернення до голосування з питання «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

Міністерства охорони здоров’я України та Національної служби здоров’я 

України щодо необхідності збільшення заробітних плат медичних 

працівників, своєчасного та достатнього фінансування комунальних 

некомерційних підприємств, які надають медичну допомогу» 

«За» - 29, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 18. 

(пропозиція не прийнята) 

 

  Підгорний А.В. оголосив восьму сесію обласної ради восьмого 

скликання закритою. 

 

 

Голова                                                                               Анатолій ПІДГОРНИЙ  


