
 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VIІ скликання 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

05.10.2016                                            м. Черкаси                                        № 5   

 

засідання президії обласної ради 

 

Присутні 

члени президії: 

 

 

Вельбівець О.І, Ткаченко Ю.О.,                       

Тарасенко В.П., Маргарян А.Д., Легойда С.М., 

Кокодзей В.М.,  Коверський А.М.,           

Баштан О.В., Доманський В.М.,        

Омаргалієв К.С., Коваленко О.А.,       

Овчаренко М.С.,       Підгорний А.В.,      

Мушієк М.Г.,        Булатецький М.І.,        

Ботнар Ю.А., Сегеда А.В., 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:                  

Мовчан В.О., Горна Н.В., Мазур Л.О.,       

Бреус О.В., Петров В.О., Запісочна О.В. 

 

 

Головуючий - Вельбівець О.І. 
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Порядок денний: 

 

 Про погодження питань порядку денного дев’ятої сесії обласної ради 

сьомого скликання 

 

1. Про обласну цільову програму «Інноваційні школи Черкащини на 

період  до 2020 року» 

Доповідають: 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- начальник управління  освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

           2. Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей та молоді Черкаської області на 2016 – 2020 

роки 

Доповідають: 

Коваленко 

Катерина Юріївна 

- заступник начальника управління у справах 

сім'ї, молоді та спорту обласної державної 

адміністрації 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

3. Про програму розвитку фізичної культури і спорту в області на        

2016 – 2020 роки 

Доповідають: 

Коваленко 

Катерина Юріївна 

- заступник начальника управління у справах 

сім'ї, молоді та спорту обласної державної 

адміністрації 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

4. Про обласну  соціальну програму протидії торгівлі людьми на період 

до 2020 року 

Доповідають: 

Коваленко 

Катерина Юріївна 

- заступник начальника управління у справах 

сім'ї, молоді та спорту обласної державної 

адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  
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         5. Про програму з охорони і підвищення родючості ґрунтів Черкаської 

області «Родючість 2016-2020» 

Доповідають: 

Колодка 

Ігор Леонідович 

- директор Департаменту агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

 

Коверський 

Анатолій Миколайович 

 

- 

 

заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

6. Про Програму регулювання чисельності безпритульних тварин 

гуманними методами у Черкаській області на 2016-2020 роки 

Доповідають: 

Довга  

Людмила Володимирівна 

 

- 

 

 

заступник начальника управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації 

Демиденко 

Сергій Миколайович 

- директор Департаменту містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства 

облдержадміністрації 

Маламуж 

Віктор Васильович 

- начальник відділу організаційної 

протиепізоотичної роботи управління 

безпечності харчових продуктів та 

ветеринарії головного управління 

Держспоживслужби в Черкаській області 

Кокдзей                                     

Володимир Миколайович

  

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань інфраструктури та житлово-

комунального господарства 

 

 7. Про внесення змін до Програми підвищення рівня безпеки дорожнього 

руху на території області на період до 2016 року 

Доповідають: 

Синільник                                            

Сергій Анатолійович 

 

- т.в.о. начальника управління транспорту, 

дорожнього господарства та оборонно-

промислового комплексу обласної державної 

адміністрації 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

   

8. Про внесення змін до обласної програми фінансування ремонту доріг 

державного значення, які проходять територією Черкаської області, на        

2016-2018 роки 

Доповідають: 

Синільник                                            

Сергій Анатолійович 

- т.в.о. начальника управління транспорту, 

дорожнього господарства та оборонно-
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 промислового комплексу обласної державної 

адміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

9. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.06.2015 № 41-4/VI 

«Про Обласну цільову програму з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та 

впровадження заходів з енергозбереження у Черкаському національному 

університеті імені Богдана Хмельницького на 2015-2019 роки» 

Доповідають: 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- начальник управління  освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

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

Нарбута» 

Доповідають: 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та взаємодії з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

11. Про перерозподіл та використання коштів для надання одноразової 

грошової допомоги громадянам за рахунок коштів обласного бюджету 

Доповідають: 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

 12. Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.12.2015 № 2-3/VII 

«Про обласний бюджет на 2016 рік» 

Доповідають: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

облдержадміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 
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13. Про території та об’єкти природно-заповідного фонду області 

Доповідають: 

Довга  

Людмила Володимирівна 

- заступник начальника управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

14. Про надання погодження ПАТ "Українська залізниця" на 

користування ділянками надр з метою геологічного вивчення, у тому числі 

дослідно-промислову розробку, південної ділянки Хлистунівського родовища 

магматичних порід 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

15. Про надання гірничого відводу ТОВ "Монастирищенський цегельний 

завод" для розробки Аврамівського-1 родовища суглинків 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

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

Червонослобідського родовища пісків 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

17. Про надання погодження КП "Управління водопровідно-

каналізаційного господарства" на користування ділянками надр з метою 

видобування питних підземних вод Канівського родовища 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 
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18. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) Про створення комунального підприємства «Регіональний навчально-

практичний центр розвитку багатофункціональних кооперативів Черкаської 

обласної ради» 

Доповідають: 

Колодка 

Ігор Леонідович 

- начальник управління агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

2) Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору 

керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови остійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

3) Про оренду комунального майна бюджетними установами 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

4) Про передачу майна комунальної власності 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 5) Інформація про підсумки фінансово-господарської діяльності 

підприємства ОКП «Фармація» за 1 півріччя 2016 року 

Доповідає: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 
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19. Про перейменування  Чапаєвської сільської ради Золотоніського 

району 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

20. Про перейменування Кіровської сільської ради Корсунь-

Шевченківського району 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

21. Про перейменування Ленінської сільської ради Чорнобаївського 

району 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

 22. Про перейменування Комінтернівської сільської ради 

Чорнобаївського району 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

 23. Про перейменування села Поминик Маньківського району 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

24. Про перейменування села Чубівка Смілянського району 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
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25. Про звернення Черкаської обласної ради до Кабінету Міністрів 

України щодо недопущення приватизації ПАТ «Черкасиобленерго» 

Доповідає: 

Рибченко 

Олександр Володимирович 

- керівник депутатської фракції Партії 

ветеранів Афганістану  

 

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

міністра України, Міністерства АПК, комітету Верховної Ради України з 

питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи, Черкаської обласної державної адміністрації, щодо 

недоцільності створення національного природного парку «Холодний Яр» на 

території Кам’янського району 

Доповідає: 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

27. Звернення депутатів Черкаської обласної ради до Державної 

екологічної інспекції в Черкаській області, депутатів районних, міських, 

селищних, сільських рад, голів районних державних адміністрацій Черкаської 

області  щодо потреби посилення заходів по боротьбі з алергенними рослинами 

Доповідає: 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

28. Про звернення депутатів обласної ради  до Президента України, 

Верховнох Ради України, Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості 

прийняття змін до Бюджетного кодексу України в частині передання з 

державного на місцеві бюджети утримання приміщень загальноосвітніх 

навчальних закладів та їх технічного персоналу, оплати комунальних послуг та 

енергоносіїв закладів охорони здоров’я 

Доповідає: 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

29. Про звернення депутата обласної ради Баштана О.В. «Про 

недопущення ліквідації (закриття) чи реорганізації обласної комунальної 

власності закладів охорони здоров’я без проведення громадських слухань або 

загальних зборів громадян за місцем проживання». 

Доповідає: 

Баштан  

Олег Васильович 

 

 

- 

 

голова постійної комісії з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення 
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Проведення реєстрації  членів президії обласної ради. 

Зареєстровано 15 членів президії обласної ради. 

 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Сегеда А.В., який вніс пропозицію про зміну черговості розгляду питань 

порядку денного. 

Баштан О.В. звернувся до членів президії обласної ради з проханням 

включити до порядку денного питання «Про недопущення ліквідації (закриття) 

чи реорганізації обласної комунальної власності закладів охорони здоров’я без 

проведення громадських слухань або загальних зборів громадян за місцем 

проживання». 

 

Голосування за порядок денний за основу: 

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

 

Голосування за пропозицію Баштана О.В. щодо включення до порядку 

денного питання «Про недопущення ліквідації (закриття) чи реорганізації 

обласної комунальної власності закладів охорони здоров’я без проведення 

громадських слухань або загальних зборів громадян за місцем проживання». 

«За» - 14, «проти» - 0,  «утрималось» - 2, «не голосувало» - 1. 

 

Голосування за порядок денний в цілому: 
«За» - 17, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

Черкащини на період  до 2020 року» 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 

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

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

національно-патріотичного виховання дітей та молоді Черкаської області на 

2016 – 2020 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Доманський В.М., Омаргалієв К.С. 

 

ВИРІШИЛИ:  
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 Інформацію Вельбівця О.І. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

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

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

області на 2016 – 2020 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Доманський В.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

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

4. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про обласну  соціальну програму протидії торгівлі 

людьми на період до 2020 року 

 

ВИСТУПИЛИ: Доманський В.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 

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

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

Черкаської області «Родючість 2016-2020» 

 

ВИСТУПИЛИ: Коверський А.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 16 , «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 
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6. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І - Про Програму регулювання чисельності безпритульних 

тварин гуманними методами у Черкаській області на 2016-2020 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Звягінцева О.М., Омаргалієв К.С. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 14 , «проти» - 1,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Синільника С.А. - Про внесення змін до Програми підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху на території області на період до 2016 року  

 

ВИСТУПИЛИ: Синільник С.А., Мовчан В.О., Мушієк М.Г., Маргарян А.Д. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Синільника С.А. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

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

 

8. СЛУХАЛИ: 

Синільника С.А.- Про внесення змін до обласної програми фінансування 

ремонту доріг державного значення, які проходять територією Черкаської 

області, на 2016-2018 роки  

 

ВИСТУПИЛИ: Легойда С.М., Булатецький М.І., Ткаченко Ю.О., Мушієк М.Г. 

Ткаченко Ю.О. зазначив, що облдержадміністрацією на пленарне 

засідання сесії обласної ради буде підготовлено проект звернення депутатів 

обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 

прискорення реформування Державного агентства автомобільних доріг 

України. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Синільника С.А. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування: 
«За» - 16 , «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 0. 
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9. СЛУХАЛИ:  

Данилевського В.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

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

надзвичайної ситуації та впровадження заходів з енергозбереження у 

Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького на 

2015-2019 роки» 

 

ВИСТУПИЛИ:. Доманський В.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Данилевського В.В.  взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування: 

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

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

імені Данила Нарбута 

 

ВИСТУПИЛИ: Доманський В.М. 

  

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І. - взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

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

 

11. СЛУХАЛИ: 

Мовчана В.О. - Про перерозподіл та використання коштів для надання 

одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів обласного 

бюджету 

 

ВИСТУПИЛИ: Легойда С.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

29.12.2015 № 2-3/VII «Про обласний бюджет на 2016 рік» 
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ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Мушієк М.Г., Ткаченко Ю.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

13. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про території та об’єкти природно-заповідного фонду 

області  

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

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

 

14. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про надання погодження ПАТ "Українська залізниця" на 

користування ділянками надр з метою геологічного вивчення, у тому числі 

дослідно-промислову розробку, південної ділянки Хлистунівського родовища 

магматичних порід 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

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

 

15. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про надання гірничого відводу ТОВ 

"Монастирищенський цегельний завод" для розробки Аврамівського-1 

родовища суглинків  

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С. 

 

 

ВИРІШИЛИ:  
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 Інформацію Вельбівця О.І.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 13 , «проти» - 0,  «утрималось» -1, «не голосувало» -4. 

 

16.  СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про надання гірничого відводу ТОВ «Черкаси-кар’єр»  

для розробки Червонослобідського родовища пісків 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 14, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 2. 

 

17. СЛУХАЛИ: 

 Вельбівця О.І. - Про надання погодження КП "Управління 

водопровідно-каналізаційного господарства" на користування ділянками надр з 

метою видобування питних підземних вод Канівського родовища 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С., Булатецький М.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І.   взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

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

 

18.  Питання управління майном обласної комунальної власності 

18.1 . СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про створення комунального підприємства 

«Регіональний навчально-практичний центр розвитку багатофункціональних 

кооперативів Черкаської обласної ради» 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 16, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 2. 
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 Вельбівець О.І.  вніс пропозицію проголосувати «пакетом» за  

включення до порядку денного 9 сесії питань управління обласної комунальної 

власності (п. 18.2 – 18.5).  

 

Голосування за пропозицію Вельбівця О.І.: 
«За» - 14, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 4. 

 

ВИРІШИЛИ: Питання 18.2 -18.5 внести на розгляд сесії. 

  

19. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про перейменування  Чапаєвської сільської ради 

Золотоніського району 

 

ВИСТУПИЛИ: Маргарян А.Д. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію Вельбівця О.І. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

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

 

20. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про перейменування Кіровської сільської ради Корсунь-

Шевченківського району 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Вельбівця О.І.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

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

 

Вельбівець О.І. вніс пропозицію щодо «пакетного» голосування за 

включення до порядку денного 9 сесії пунктів 21, 22, 23, 24. 

 

ВИРІШИЛИ: Питання 21 – 24 порядку денного президії включити до порядку 

денного 9 сесії. 

 

Голосування за пропозицію Вельбівця О.І.: 
«За» - 15 , «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 3. 
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25. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про звернення Черкаської обласної ради до Президента 

України П.Порошенка, Кабінету Міністрів України щодо недопущення 

приватизації ПАТ «Черкасиобленерго» 

  

ВИСТУПИЛИ: Рибченко О.В., Ботнар Ю.А. 

 Вельбівець О.І. вніс пропозицію уточнити назву рішення, а саме: 

виключити слова «Президента України П.Порошенка» та внести відповідні 

зміни в текст звернення. 

 Ботнар Ю.А. наголосив на тому, щоб було зазначено, що це також 

звернення і від фракції політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода». 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Вельбівця О.І.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії з технічними правками. 

 

Голосування: 

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

 

Вельбівець О.І. вніс пропозицію щодо «пакетного» включення до 

порядку денного 9 сесії всіх звернень, які включені до порядку денного 

президії. 

Булатецький М.І. сказав, що він проти даної пропозиції і хоче заслухати 

депутата обласної ради Сегеду А.В. з 26 питання порядку денного президії 

обласної ради. 

 

26. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про Звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Прем’єр-міністра України, Міністерства АПК, комітету Верховної Ради 

України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації 

наслідків Чорнобильської катастрофи, Черкаської обласної державної 

адміністрації щодо недоцільності створення національного природного парку 

«Холодний Яр» на території Кам’янського району 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Сегеда А.В., Звягінцева О.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування (за основу): 
«За» - 14, «проти» - 2,  «утрималось» - 1, «не голосувало» -1. 
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27. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Державної екологічної інспекції в Черкаській області, депутатів районних, 

міських, селищних, сільських рад, голів районних державних адміністрацій 

Черкаської області  щодо потреби посилення заходів по боротьбі з алергенними 

рослинами 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Вельбівця О.І. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

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

 

28. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про звернення депутатів обласної ради  до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

неприпустимості прийняття змін до Бюджетного кодексу України в частині 

передання з державного на місцеві бюджети утримання приміщень 

загальноосвітніх навчальних закладів та їх технічного персоналу, оплати 

комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров’я 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Вельбівця О.І. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

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

29. СЛУХАЛИ: 

 Вельбівця О.І.  – Про звернення депутата обласної ради Баштана О.В. 

«Про недопущення ліквідації (закриття) чи реорганізації обласної комунальної 

власності закладів охорони здоров’я без проведення громадських слухань або 

загальних зборів громадян за місцем проживання». 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Вельбівця О.І.  взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 
«За» - 14 , «проти» - 0,  «утрималось» -1, «не голосувало» -3. 

 

 

 

Голова                                                                                       О. Вельбівець 


