
 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VIІ скликання 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

04.03.2020                                            м. Черкаси                                        № 24   

 

засідання президії обласної ради 

 

Присутні 

члени президії: 

 

 

Підгорний А.В., Тарасенко В.П., Сегеда А.В.,  

Мушієк М.Г., Боднар Р.М., Лошков О.Г., 

Легойда С.М., Кокодзей В.М.,  Лупашко О.В., 

Парамонов В.В., Захарцев П.П.,         

Омаргалієв К.С., Коваленко О.А.,      Чен В.Є., 

Копійченко В.П., Ковбоша О.Р.,         

Далібожак І.С., Овчаренко М.С.,           

Рибченко О.В.          

 

 

запрошені: заступники голови облдержадміністрації,             

керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації, територіальних органів 

міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади в області (список додається) 

 

 

 

від виконавчого 

апарату обласної ради:                  

Паніщев Б.Є., Горна Н.В., Мовчан В.О.,   

Мазур Л.О., Бреус О.В., Петров В.О.,   

Гелеверя О.І.,    Орленко О.В. 

 

 

Головуючий – Підгорний А.В. 
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Порядок денний: 

 

І. Про погодження питань порядку денного тридцять шостої  сесії 

Черкаської обласної ради сьомого скликання 

                                                                                                             

1. Питання управління майном обласної комунальної власності 

1) Про призначення БІЛОУС І.В. на посаду директора комунального 

некомерційного підприємства "Черкаський обласний центр громадського 

здоров'я Черкаської обласної ради" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник юридичного відділу виконавчого 

апарату обласної ради 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань  охорони здоров’я  

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

2) Про призначення ЮЛІНОЇ Г.О. на посаду завідувача комунального 

підприємства "Черкаська центральна районна аптека № 5 Черкаської обласної 

ради" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник юридичного відділу виконавчого 

апарату обласної ради 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань  охорони здоров’я  

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

3) Про призначення СИТНИКА А.П. на посаду директора комунального 

некомерційного підприємства "Черкаський обласний дитячий 

багатопрофільний санаторій "Сосновий Бір" Черкаської обласної ради  

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 
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Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник юридичного відділу виконавчого 

апарату обласної ради 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань  охорони здоров’я  

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

4) Про призначення ЛАЩЕНКА Л.І. на посаду директора комунального 

некомерційного підприємства "Обласний дитячий протитуберкульозний 

санаторій "Руська Поляна" Черкаської обласної ради"  

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник юридичного відділу виконавчого 

апарату обласної ради 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань  охорони здоров’я  

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

5) Про призначення ФЕСУНА І.А. на посаду директора комунального 

некомерційного підприємства "Обласний центр екстреної медичної допомоги 

та медицини катастроф Черкаської обласної ради" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник юридичного відділу виконавчого 

апарату обласної ради 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань  охорони здоров’я  

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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6) Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО ВИЩОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- в.о.директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

7) Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КАНІВСЬКА 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ I-III СТУПЕНІВ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- в.о.директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

8) Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

"ШПОЛЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- в.о.директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 
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Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

9) Про зміну найменування ЗОЛОТОНІСЬКОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- в.о.директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

10)  Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

"СМІЛЯНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ  

І-ІІ СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- в.о.директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  
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11) Про зміну найменування ЧЕРКАСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 

САНАТОРНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТ I-II СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- в.о.директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

12) Про зміну найменування ТАЛЬНІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 

САНАТОРНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ І-ІІІ СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- в.о.директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

13) Про зміну найменування ЗОЛОТОНІСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 

САНАТОРНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ I-III СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- в.о.директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

14) Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

"МИХАЙЛІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- в.о.директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

15) Про зміну найменування ЛАДИЖИНСЬКОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- в.о.директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

16) Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

"БАБАНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ I-II 

СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 
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Данилевський 

Валерій Вікторович 

- в.о.директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

17) Про зміну найменування ВІЛЬШАНСЬКОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- в.о.директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

 18) Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

"ЧЕРКАСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ I-III 

СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- в.о.директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  
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19) Про зміну найменування Черкаського обласного центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

20) Про надання комунальному підприємству "Монастирищенська 

центральна районна аптека № 17" Черкаської обласної ради дозволу на 

отримання кредитного ліміту на поточний рахунок 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

21) Про надання комунальному підприємству "Тальнівська центральна 

районна аптека № 73 Черкаської обласної ради" дозволу на отримання 

кредитного ліміту на поточний рахунок 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

22) Про надання обласному комунальному підприємству "Готельний 

комплекс "Дніпро" Черкаської обласної ради дозволу на отримання кредитного 

ліміту на поточний рахунок 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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 23) Про внесення змін до 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: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кошова  

Лариса Миколаївна 

- начальник управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань  охорони здоров’я  

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 

24) Про внесення змін до рішення обласної ради від 11.10.2019                 

№ 32-12/VII "Про реорганізацію комунального закладу "Обласний дитячий 

санаторій "ПРОЛІСОК" Черкаської обласної ради" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кошова  

Лариса Миколаївна 

- начальник управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань  охорони здоров’я  

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

25) Про визнання таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 

06.09.2011 № 7-3/VI "Про забезпечення доступності для населення якісних 

лікарських засобів та виробів медичного призначення" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кошова  

Лариса Миколаївна 

- начальник управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань  охорони здоров’я  
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Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

  

26) Про внесення змін до кодів видів економічної діяльності суб’єкту спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

27) Про припинення права постійного користування земельними 

ділянками та надання їх у користування  

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

-                 голова постійної комісії обласної ради  

з питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

28) Про надання права постійного користування земельними ділянками 

 Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

-                 голова постійної комісії обласної ради  

з питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

29) Про визнання майна комунальною власністю 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 
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  Зеленський 

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту обласної державної 

адміністрації 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

30) Про передачу майна комунальної власності 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

31) Про списання майна комунальної власності 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

32) Про Перелік суб'єктів господарювання та об'єктів спільної власності 

територіальних громад сіл. селищ, міст Черкаської області 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

33) Про обласну програму фінансової підтримки комунальних 

некомерційних підприємств спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області на 2020-2022 роки 

Доповідають: 

Кошова  

Лариса Миколаївна 

- начальник управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань  охорони здоров’я  

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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 34) Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу 

комунального підприємства "Центральна районна аптека № 30"  

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань  охорони здоров’я  

   

 35) Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу колишнього 

комунального підприємства "Канівська центральна районна аптека № 91" 

Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань  охорони здоров’я  

 

2. Про затвердження звіту за результатами роботи комісії з оцінки 

корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Тарасенко 

Валентин Петрович 

- перший заступник голови обласної ради, 

голова  комісії з оцінки корупційних ризиків  

у діяльності Черкаської обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

3. Про затвердження Антикорупційної програми Черкаської обласної 

ради на 2020 рік 

Доповідають: 

Тарасенко 

Валентин Петрович 

- перший заступник голови обласної ради, 

голова  комісії з оцінки корупційних ризиків  

у діяльності Черкаської обласної ради 

 



14 

 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

4. Про внесення змін до Положення про порядок та умови надання 

одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів обласного 

бюджету 

Доповідають: 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

  Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

5.  Про затвердження обласної цільової комплексної програми 

профілактики та протидії злочинності у Черкаській області на 2020-2024 роки 

"Безпечна Черкащина" 

Доповідають: 

Безщасний 

Юрій Михайлович 

- заступник голови обласної державної 

адміністрації 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

6. Про затвердження Регіональної програми "Створення містобудівного 

кадастру Черкаської області на 2020-2021 рік" 

Доповідають: 

Бохін 

Роман Степанович 

- директор Департаменту містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства обласної 

державної адміністрації 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

 

 

 

 



15 

 

7. Про обласну програму "Підтримка системи громадського здоров’я" на 

2020-2022 роки 

Доповідають: 

Кошова  

Лариса Миколаївна 

- начальник управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань  охорони здоров’я  

 

8. Про внесення змін до обласної програми "Трансплантація аутологічних 

гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку та периферичної крові" на 

2019–2023 роки 

Доповідають: 

Кошова  

Лариса Миколаївна 

- начальник управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань  охорони здоров’я  

 

 

 9. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16.12.2016 № 10-2/VII 

"Про програму підтримки діяльності органів виконавчої влади на 2016-2020 

роки" 

Доповідають: 

Шабатін 

Олександр Олексійович 

- керівник апарату обласної державної 

адміністрації 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

10. Про внесення змін у додаток до обласної програми підтримки закладів 

вищої освіти Черкаської області на 2015-2024 роки 

Доповідають: 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- в.о.директора  Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

      - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  
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11. Про внесення змін до обласної цільової програми забезпечення 

збереженості документів Національного архівного фонду на 2011 – 2020 роки 

Доповідають: 

Клименко  

Тетяна Анатоліївна 

- директор  Державного архіву Черкаської 

області  

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

Доманський 

Володимир Миколайович 

      - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

 

12. Про внесення змін до обласної програми розвитку громадянського 

суспільства на період до 2020 року 

Доповідають: 

Товстопят 

Людмила Миколаївна 

- в.о. директора Департаменту культури та 

взаємозв’язків з громадськістю обласної 

державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

      - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

 

13. Про внесення змін до Програми розвитку інформаційного простору 

Черкаської області на 2019-2023 роки 

Доповідають: 

Товстопят 

Людмила Миколаївна 

- в.о. директора Департаменту культури та 

взаємозв’язків з громадськістю обласної 

державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

      - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

 

14. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-13/ 

VIІ "Про Регіональну програму інформатизації Черкаської області на 2016-2020 

роки "Електронна Черкащина"  

Доповідають: 

Товстопят 

Людмила Миколаївна 

- в.о. директора Департаменту культури та 

взаємозв’язків з громадськістю обласної 

державної адміністрації 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 
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15. Про внесення змін  у додаток 1 до Програми забезпечення 

правопорядку, запобігання і протидії корупції в області на 2016-2020 роки 

Доповідають: 

Безщасний 

Юрій Михайлович 

- заступник голови обласної державної 

адміністрації 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

16. Про внесення змін до рішення обласної ради від 03.06.2016 № 5-2/VIІ 

"Про обласну програму охорони навколишнього природного середовища на 

2016 – 2020 роки" 

Доповідають: 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів обласної державної адміністрації 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

17. Про Програму економічного і соціального розвитку Черкаської 

області на 2020 рік 

Доповідають: 

Карманнік 

Роман Володимирович 

- заступник голови обласної державної 

адміністрації 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

18. Звіт про виконання обласного бюджету за 2019 рік 

Доповідають: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

обласної державної адміністрації 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 
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19. Про внесення змін до рішення Черкаської обласної ради від 20.12.2019 

№ 34-47/VII  "Про обласний бюджет Черкаської області на 2020 рік" 

Доповідають: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

обласної державної адміністрації 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

20. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської 

комісії Головного управління Національної поліції в Черкаській області 

Доповідають: 
 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

21. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської 

комісії Управління поліції охорони в Черкаській області 

Доповідають: 
 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

  

22. Про погодження надання приватному підприємству "Агроспецпроект" 

спеціального дозволу на користування надрами 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

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

Доповідають: 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів обласної державної адміністрації 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

24. Про припинення державному підприємству "Канівське лісове 

господарство" права користування мисливськими угіддями 

Доповідають: 

Дзюбенко 

Олександр Миколайович 

- начальник Черкаського обласного управління 

лісового та мисливського господарства 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

25. Про надання ТОВ "Мисливське господарство «Клуб «Рось»"  

у користування мисливських угідь 

Доповідають: 

Дзюбенко 

Олександр Миколайович 

- начальник Черкаського обласного управління 

лісового та мисливського господарства 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 
  

26. Про умови оплати праці заступника голови Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Підгорний 

Анатолій Вікторович 

- голова обласної ради 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 
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27. Про виведення депутата Черкаської обласної ради МУШІЄКА М.Г. зі 

складу постійної комісії обласної ради 

Доповідають: 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

 28.  Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 

України ТРЕНКІНА Ю.В. 

Доповідають: 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

29. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.06.2012                  

№ 16-10/VI "Про заснування обласної стипендії перспективним спортсменам 

області" 

Доповідають: 

  Зеленський 

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту обласної державної 

адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

 

30. Інформації про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності прокуратури Черкаської області 

та Головного управління Національної поліції в Черкаській області на території 

області 

Доповідають: 

Воронін  

Олександр Володимирович 

- прокурор Черкаської області 

Куратченко 

Михайло Віталійович 

- начальник Головного управління 

Національної поліції в Черкаській області 
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31. Про хід виконання рішення Черкаської обласної ради від 02.03.2018 

№ 21-20/VIІ "Про програму зайнятості населення Черкаської області на        

2018-2020 роки" 

Доповідають: 

Чикало 

Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального захисту 

населення обласної державної адміністрації 

Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціального захисту населення 

 

32. Про хід виконання обласної цільової програми "Інноваційні школи 

Черкащини" на період до 2020 року 

Доповідають: 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- в.о. директора Департаменту  освіти і науки    

обласної державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

33. Про хід виконання рішення Черкаської обласної ради від 18.12.2018 

№ 28-2/VIІ "Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг 

загального користування Черкаської області на 2019-2022 роки" 

Доповідають: 

Бохін 

Роман Степанович 

- директор Департаменту містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства обласної 

державної адміністрації 

Кокодзей  

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань розвитку інфраструктури та 

житлово-комунального господарства  

 

34. Про стан розвитку у Черкаській області важливих суб’єктів соціальної 

сфери: аматорських футбольних клубів МСК "Дніпро"м.Черкаси, аматорських 

футбольних клубів "Альтаїр" Драбів, "Златокрай" Золотоноша, "Росава" ОТГ 

Степанці, "Зоря-Академія" ОТГ Білозір’я та інших, а також єдиного 

професійного футбольного клубу "Черкащина" і додаткові заходи по їх 

організаційній, партнерській та рекламно-інформаційній підтримці 

Доповідають: 

Лашкул 

Володимир Григорович 

- депутат Черкаської обласної ради 

Фощій  

Володимир Григорович 

- перший заступник голови федерації футболу  

в Черкаській області 
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Зеленський 

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім’ї, молоді 

та спорту обласної державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з питань  

освіти, науки, культури, молодіжної політики 

та спорту  
 

  35. Про прийняття резолюції недовіри начальнику Головного управління 

Національної поліції Черкаської області Валерію Лютому 

Доповідають: 

Ковбоша  

Оксана Романівна 

- секретар фракції Всеукраїнського об'єднання 

"Свобода" в обласній раді 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань регламенту, місцевого самоврядування, 

забезпечення правопорядку та захисту прав 

людини 

 

36. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 

недопущення закриття санаторних шкіл та санаторних шкіл-інтернатів у зв’язку 

з прийняттям Закону України " Про повну загальну середню освіту" 

Доповідає: 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- депутат Черкаської обласної ради 

 

37. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 

вшанування пам’яті Піддубного І.М. до 150-річчя від дня його народження, яке 

відзначатиметься 8 жовтня 2021 року 

Доповідає: 

Лихошерст 

Сергій Васильович 

- депутат Черкаської обласної ради 

 

38. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністра 

охорони здоров'я Скалецької З. щодо внесення КНП "Уманська центральна 

лікарня" Уманської районної ради до числа опорних лікарень Черкаського 

госпітального округу 

Доповідає: 

Судакевич 

Валентин Григорович 

- депутат Черкаської обласної ради 
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39 Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України 

Доповідає: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

обласної державної адміністрації 

 

40. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України щодо можливості повернення 

спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість 

Доповідає: 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

- депутат Черкаської обласної ради 

 

41. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 

впровадження земельної реформи в Україні  

Доповідає: 

Гончаренко 

Віктор Григорович 

- депутат Черкаської обласної ради 

  

42. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України 

Доповідає: 

Кошова  

Лариса Миколаївна 

- начальник управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 
 

 

 43. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови 

Верховної Ради України Разумкова Д.О.  

Доповідає: 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

- депутат Черкаської обласної ради 

  

44 .Про приєднання громад Черкаської області до народної ініціативи 

реформування земельних відносин 

Доповідає: 

Ковбоша 

Оксана Романівна 

  -     секретар депутатської фракції політичної 

партії ВО "Свобода" 

  



24 

 

45. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 

відтермінування реформи вторинної ланки медичної допомоги до завершення 

реформи децентралізації в Україні 

Доповідає: 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- депутат Черкаської обласної ради 

 

 

 46. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради  до Голови 

Верховної Ради України Разумкова Дмитра Олександровича щодо недопущення 

прийняття без доопрацювання Законів України, окремі положення яких 

спрямовані на знищення мисливської та лісової галузі 

Доповідає: 

Плічко  

Григорій Іванович 

- депутат Черкаської обласної ради 

  

47. Про звернення  депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України та Кабінету міністрів України щодо збереження мікропідприємництва 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- депутат Черкаської обласної ради 

  

48. Про внесення змін до обласної цільової програми підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2016-2020 

роки 

Доповідає: 

 -  

 

49. Про внесення змін до Програми розвитку автомобільних доріг 

загального користування Черкаської області на 2019-2022 роки 

Доповідає: 

 -  

 

50. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради VII скликання до 

начальника Головного управління Національної поліції в Черкаській області 

Куратченка Михайла Віталійовича, прокурора Черкаської області Вороніна 

Олександра Володимировича щодо неналежного здійснення досудового 

розслідування ряду кримінальних проваджень 

 

Доповідає: 

Мушієк  

Михайло Григорович 

- депутат Черкаської обласної ради 



25 

 

Проведення реєстрації  членів президії обласної ради. 

Зареєстровано 15 членів президії обласної ради. 

 

Підгорний А.В. повідомив, що 2 лютого 2020 року видано розпорядження 

про скликання 36 сесії обласної ради сьомого скликання.  

Поінформував, що до обласної ради перед початком президії  обласною 

державною адміністрацією подано проєкти рішень: «Про внесення змін до 

обласної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва 

на селі «Власний дім» на 2016-2020 роки» та «Про внесення змін до Програми 

розвитку автомобільних доріг загального користування Черкаської області на 

2019-2022 роки». Зазначив, що проєкти рішень розглянуті на засіданнях 

постійних комісій. Також поінформував, що депутатська фракція політичної 

партії ВО «Батьківщина» вносить на розгляд сесії питання «Про звернення 

депутатів Черкаської обласної ради VII скликання до начальника Головного 

управління Національної поліції в Черкаській області Куратченка Михайла 

Віталійовича, прокурора Черкаської області Вороніна Олександра 

Володимировича щодо неналежного здійснення досудового розслідування ряду 

кримінальних проваджень».  

 Запропонував озвучені питання включити до порядку денного президії та 

перейти до погодження питань порядку денного 36 сесії.  

 

ВИСТУПИЛИ: Овчаренко М.С. 

 

Голосування за затвердження порядку денного президії обласної ради 

(із запропонованими змінами головою обласної ради Підгорним А.В.): 

«За» - 17, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0. 

 

ВИСТУПИЛИ: Овчаренко М.С., Тарасенко В.П. 

 

1. Питання управління майном обласної комунальної власності. 

 

1) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про призначення БІЛОУС І.В. на посаду директора 

комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний центр 

громадського здоров'я Черкаської обласної ради". 

 

ВИСТУПИЛИ: Овчаренко М.С., Мушієк М.Г. 

 

Голосування:  

«За» - 16, «проти» -0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 
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ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

2) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про призначення ЮЛІНОЇ Г.О. на посаду завідувача 

комунального підприємства "Черкаська центральна районна аптека № 5 

Черкаської обласної ради" 

 

Голосування:  

«За» - 16, «проти» -0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

3) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про призначення СИТНИКА А.П. на посаду директора 

комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний дитячий 

багатопрофільний санаторій "Сосновий Бір" Черкаської обласної ради. 

 

Голосування:  

«За» - 16, «проти» -0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

4) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про призначення ЛАЩЕНКА Л.І. на посаду директора 

комунального некомерційного підприємства "Обласний дитячий 

протитуберкульозний санаторій "Руська Поляна" Черкаської обласної ради"  

 

Голосування:  

«За» - 16, «проти» -0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 
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5) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про призначення ФЕСУНА І.А. на посаду директора 

комунального некомерційного підприємства "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради". 

 

Голосування:  

«За» - 16, «проти» -0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

6) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО ВИЩОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ". 

 

Голосування:  

«За» - 16, «проти» -0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

7) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ "КАНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-

ІНТЕРНАТ I-III СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ". 

 

Голосування:  

«За» - 16, «проти» -2,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 
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8) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ "ШПОЛЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-

ІНТЕРНАТ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ". 

 

Голосування:  

«За» - 15, «проти» -2,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

9) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. – Про зміну найменування ЗОЛОТОНІСЬКОЇ 

СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ. 

 

Голосування:  

«За» - 16, «проти» -2,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

10) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ "СМІЛЯНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-

ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ". 

 

Голосування:  

«За» - 16, «проти» -2,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 
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11) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про зміну найменування ЧЕРКАСЬКОЇ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ САНАТОРНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТ I-II СТУПЕНІВ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ. 

 

Голосування:  

«За» - 16, «проти» -2,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

12) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про зміну найменування ТАЛЬНІВСЬКОЇ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ САНАТОРНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ І-ІІІ 

СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ. 

 

Голосування:  

«За» - 15, «проти» -2,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

13) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. – Про зміну найменування ЗОЛОТОНІСЬКОЇ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ САНАТОРНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ I-III 

СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ. 

 

Голосування:  

«За» - 16, «проти» -2,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 
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14) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ "МИХАЙЛІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-

ІНТЕРНАТ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ". 

 

Голосування:  

«За» - 16, «проти» -2,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

15) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про зміну найменування ЛАДИЖИНСЬКОЇ 

СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ. 

 

Голосування:  

«За» - 15, «проти» -2,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

16) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ "БАБАНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-

ІНТЕРНАТ I-II СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ". 

 

Голосування:  

«За» - 16, «проти» -2,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 
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17) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про зміну найменування ВІЛЬШАНСЬКОЇ 

СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ. 

 

Голосування:  

«За» - 16, «проти» -2,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

18) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. – Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ "ЧЕРКАСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-

ІНТЕРНАТ I-III СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ". 

 

Голосування:  

«За» - 15, «проти» -2,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

19) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про зміну найменування Черкаського обласного центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій. 

 

Голосування:  

«За» - 16, «проти» -2,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 
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20) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про надання комунальному підприємству 

"Монастирищенська центральна районна аптека № 17" Черкаської обласної 

ради дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок. 

 

Голосування:  

«За» - 16, «проти» -0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

21) СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. - Про надання комунальному підприємству "Тальнівська 

центральна районна аптека № 73 Черкаської обласної ради" дозволу на 

отримання кредитного ліміту на поточний рахунок. 

 

Голосування:  

«За» - 16, «проти» -0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Петрова В.О. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

 

22) СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про надання обласному комунальному підприємству 

"Готельний комплекс "Дніпро" Черкаської обласної ради дозволу на отримання 

кредитного ліміту на поточний рахунок. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування: 

«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

23) СЛУХАЛИ: 

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

17.09.2015 № 42-24/VI "Про реорганізацію комунального закладу "Обласний 

дитячий санаторій "ЗМІНА" Черкаської обласної ради шляхом злиття з 
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комунальним закладом "Обласний дитячий санаторій "ПРОЛІСОК" Черкаської 

обласної ради". 

 

Голосування:  

«За» - 16, «проти» -0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

24) СЛУХАЛИ: 

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

11.10.2019 № 32-12/VII "Про реорганізацію комунального закладу "Обласний 

дитячий санаторій "ПРОЛІСОК" Черкаської обласної ради". 

 

Голосування:  

«За» - 16, «проти» -2,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

25) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про визнання таким, що втратило чинність, рішення 

обласної ради від 06.09.2011 № 7-3/VI "Про забезпечення доступності для 

населення якісних лікарських засобів та виробів медичного призначення". 

 

Голосування:  

«За» - 16, «проти» -2,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

26) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про внесення змін до кодів видів економічної діяльності 

суб’єкту спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської 

області. 

 

Голосування:  

«За» - 15, «проти» -2,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 
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ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

27) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про припинення права постійного користування 

земельними ділянками та надання їх у користування. 

 

Голосування:  

«За» - 16, «проти» -0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

28) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про надання права постійного користування 

земельними ділянками. 

 

Голосування:  

«За» - 16, «проти» -0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

29) СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про визнання майна комунальною власністю. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування: 

«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

30) СЛУХАЛИ: 

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

 

Голосування:  

«За» - 16, «проти» -0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 
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ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

31) СЛУХАЛИ: 

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

 

Голосування:  

«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

32) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про Перелік суб'єктів господарювання та об'єктів 

спільної власності територіальних громад сіл. селищ, міст Черкаської області. 

 

Голосування:  

«За» - 16, «проти» -0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

33) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про обласну програму фінансової підтримки 

комунальних некомерційних підприємств спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2020-2022 роки. 

 

Голосування:  

«За» - 16, «проти» -0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 
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34) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про повернення з оренди цілісного майнового 

комплексу комунального підприємства "Центральна районна аптека № 30". 

 

Голосування:  

«За» - 15, «проти» -2,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

35) СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про повернення з оренди цілісного майнового 

комплексу колишнього комунального підприємства "Канівська центральна 

районна аптека № 91" Черкаської обласної ради. 

 

Голосування:  

«За» - 16, «проти» -0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. -   Про затвердження звіту за результатами роботи 

комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради. 

 

Голосування: 

«За» - 18, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про затвердження Антикорупційної програми 

Черкаської обласної. 

 

Голосування:  

«За» - 18, «проти» -0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0. 
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ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

4. 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» - 15, «проти» -0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 3. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про затвердження обласної цільової комплексної 

програми профілактики та протидії злочинності у Черкаській області на 2020-

2024 роки "Безпечна Черкащина". 

 

Голосування:  

«За» - 15, «проти» -0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 3. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. -  Про затвердження Регіональної програми "Створення 

містобудівного кадастру Черкаської області на 2020-2021 рік".  

 

Голосування: 

«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 
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7. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. -  Про обласну програму "Підтримка системи 

громадського здоров’я" на 2020-2022 роки. 

 

Голосування: 

«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії за умови розгляду питання на засіданні профільної комісії. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. -  Про внесення змін до обласної програми 

"Трансплантація аутологічних гемопоетичних стовбурових клітин кісткового 

мозку та периферичної крові" на 2019–2023 роки. 

 

Голосування: 

«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії за умови розгляду питання на засіданні профільної комісії. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

16.12.2016 № 10-2/VII "Про програму підтримки діяльності органів виконавчої 

влади на 2016-2020 роки". 

 

Голосування:  

«За» - 16, «проти» - 2,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

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» - 17, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 
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ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. -  Про внесення змін до обласної цільової програми 

забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду на    

2011 – 2020 роки. 

 

Голосування: 

«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. -  Про внесення змін до обласної програми розвитку 

громадянського суспільства на період до 2020 року. 

 

Голосування: 

«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

інформаційного простору Черкаської області на 2019-2023 роки. 

 

Голосування: 

«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 
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14. СЛУХАЛИ: 

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

19.02.2016 № 3-13/ VIІ "Про Регіональну програму інформатизації Черкаської 

області на 2016-2020 роки "Електронна Черкащина". 

 

Голосування: 

«За» - 15, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 3. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. -  Про внесення змін  у додаток 1 до Програми 

забезпечення правопорядку, запобігання і протидії корупції в області на 2016-

2020 роки. 

 

Голосування: 

«За» - 16, «проти» - 2,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

03.06.2016 № 5-2/VIІ "Про обласну програму охорони навколишнього 

природного середовища на 2016 – 2020 роки". 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. -  Про Програму економічного і соціального розвитку 

Черкаської області на 2020 рік. 
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ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 16, «проти» - 2,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0. 

 

18. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. -  Звіт про виконання обласного бюджету за 2019 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 15, «проти» - 0,  «утрималось» - 1, «не голосувало» - 2. 

 

19. СЛУХАЛИ: 

Кравченко Н.М. -  Про внесення змін до рішення Черкаської обласної 

ради від 20.12.2019 № 34-47/VII  "Про обласний бюджет Черкаської області на 

2020 рік". 

 

ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В., мушієк М.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Кравченко Н.М. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

20. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. -  Про обрання представників громадськості до складу 

поліцейської комісії Головного управління Національної поліції в Черкаській 

області. 
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ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 15, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 3. 

 

21. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про обрання представників громадськості до складу 

поліцейської комісії Управління поліції охорони в Черкаській області.  

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 15, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 3. 

 

22. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. -  Про погодження надання приватному підприємству 

"Агроспецпроект" спеціального дозволу на користування надрами. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 14, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 4. 

 

23. СЛУХАЛИ: 

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

області. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 15, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 3. 
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24. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. -  Про припинення державному підприємству "Канівське 

лісове господарство" права користування мисливськими угіддями. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 15, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» -3. 

 

25. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. -  Про надання ТОВ "Мисливське господарство «Клуб 

«Рось»" у користування мисливських угідь. 

 

 ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 15, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 3. 

 

26. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. -  Про умови оплати праці заступника голови Черкаської 

обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Овчаренко М.С. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 14, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 4. 
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27. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. -  Про виведення депутата Черкаської обласної ради 

МУШІЄКА М.Г. зі складу постійної комісії обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 15, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 3. 

 

28. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. -  Про клопотання щодо нагородження Грамотою 

Верховної Ради України ТРЕНКІНА Ю.В. 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., який зазначив, що в проєкті рішення необхідно 

виключити слова «з нагоди Дня місцевого самоврядування в Україні». 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 14, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» -4. 

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

26.06.2012 № 16-10/VI "Про заснування обласної стипендії перспективним 

спортсменам області". 

 

ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 15, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 3. 
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30. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. -  Інформації про стан законності, боротьби із 

злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності 

прокуратури Черкаської області та Головного управління Національної поліції 

в Черкаській області на території області. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 18, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0. 

 

31. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. -  Про хід виконання рішення Черкаської обласної ради 

від 02.03.2018 № 21-20/VIІ "Про програму зайнятості населення Черкаської 

області на 2018-2020 роки". 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 15, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 3. 

 

32. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про хід виконання обласної цільової програми 

"Інноваційні школи Черкащини" на період до 2020 року 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 
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33. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. -  Про хід виконання рішення Черкаської обласної ради 

від 18.12.2018 № 28-2/VIІ "Про затвердження Програми розвитку 

автомобільних доріг загального користування Черкаської області на 2019-2022 

роки". 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 15, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 3. 

 

34. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. -  Про стан розвитку у Черкаській області важливих 

суб’єктів соціальної сфери: аматорських футбольних клубів МСК 

"Дніпро"м.Черкаси, аматорських футбольних клубів "Альтаїр" Драбів, 

"Златокрай" Золотоноша, "Росава" ОТГ Степанці, "Зоря-Академія" ОТГ 

Білозір’я та інших, а також єдиного професійного футбольного клубу 

"Черкащина" і додаткові заходи по їх організаційній, партнерській та рекламно-

інформаційній підтримці. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 14, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 4. 

 

ВИСТУПИЛИ: Зеленський М.В. 

 

35. СЛУХАЛИ: 

Ковбошу О.Р. -  Про прийняття резолюції недовіри начальнику Головного 

управління Національної поліції Черкаської області Валерію Лютому, яка 

повідомила, що фракцією запропоновано питання зняти з розгляду. 

 

 

36. СЛУХАЛИ: 

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

Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

щодо недопущення закриття санаторних шкіл та санаторних шкіл-інтернатів у 

зв’язку з прийняттям Закону України " Про повну загальну середню освіту". 
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 ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» - 1, «не голосувало» - 1. 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

щодо вшанування пам’яті Піддубного І.М. до 150-річчя від дня його 

народження, яке відзначатиметься 8 жовтня 2021 року. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

Міністра охорони здоров'я Скалецької З. щодо внесення КНП "Уманська 

центральна лікарня" Уманської районної ради до числа опорних лікарень 

Черкаського госпітального округу. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 17, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 
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39. СЛУХАЛИ: 

Кравченко Н.М. -  Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Верховної Ради України 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Кравченко Н.М. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 14, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» -4. 

 

40. СЛУХАЛИ: 

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

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо можливості 

повернення спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 14, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 4. 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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

Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

щодо впровадження земельної реформи в Україні.  

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

42. СЛУХАЛИ: 

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

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. 
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ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 14, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 4. 

 

43. СЛУХАЛИ: 

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

Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О.  

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 17, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

 

44. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. -  Про приєднання громад Черкаської області до 

народної ініціативи реформування земельних відносин 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

45. СЛУХАЛИ: 

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

Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

щодо відтермінування реформи вторинної ланки медичної допомоги до 

завершення реформи децентралізації в Україні. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування: 

«За» - 14, «проти» - 1,  «утрималось» - 1, «не голосувало» - 2. 
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46. СЛУХАЛИ: 

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

Голови Верховної Ради України Разумкова Дмитра Олександровича щодо 

недопущення прийняття без доопрацювання Законів України, окремі 

положення яких спрямовані на знищення мисливської та лісової галузі. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

47. СЛУХАЛИ: 

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

Президента України та Кабінету міністрів України щодо збереження 

мікропідприємництва. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

48. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. -  Про внесення змін до обласної цільової програми 

підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 

2016-2020 роки. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 15, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 3. 
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49. СЛУХАЛИ: 

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

автомобільних доріг загального користування Черкаської області на 2019-2022 

роки. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

50. СЛУХАЛИ: 

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

скликання до начальника Головного управління Національної поліції в 

Черкаській області Куратченка Михайла Віталійовича, прокурора Черкаської 

області Вороніна Олександра Володимировича щодо неналежного здійснення 

досудового розслідування ряду кримінальних проваджень. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Підгорного А.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

 

Голосування: 

«За» - 17, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 

 

 

 

Голова                                                                                          А. ПІДГОРНИЙ 


