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Порядок денний: 

 І. Про погодження питань порядку денного двадцять шостої  сесії 

обласної ради сьомого скликання: 

 

1. Питання управління майном обласної комунальної власності 

          1) Про призначення Семененко Л.М. на посаду директора 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 

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  

 

 2) Про  призначення  Чепкої О.В.  на посаду  директора  комунального 

вищого  навчального закладу «Уманський гуманітарно-педагогічний  коледж 

ім. Т.Г.Шевченка» 

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 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

 

3) Про призначення Сивак Т.Б. на посаду завідувача комунального 

підприємства «Городищенська центральна районна аптека № 86» 

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 
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4) 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 

5) 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 

 

6) Про оренду 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 

 

7) Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу колишнього 

комунального підприємства «Канівська центральна районна аптека № 91» 

Черкаської обласної ради (альтернативний проект) 

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 
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8) Про оренду 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 

 

9) Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу 

комунального підприємства «Центральна районна аптека № 30» 

(альтернативний проект) 

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 

 

10) Про припинення юридичної особи – комунальне підприємство 

«Христинівська центральна районна аптека № 84» 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 

 

11) Про зміну найменування комунального закладу «Смілянська 

спеціалізована мистецька школа 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 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  
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12) Про зміну найменування комунального закладу «Шполянська 

загальноосвітня санаторна школа 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 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

 

13) Про внесення змін до рішення обласної ради від 07.09.2018 № 24-

30/VII  «Про реорганізацію комунального закладу «Черкаський обласний 

центр планування сім’ї та репродукції людини 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 

  

 14) Про внесення змін до кодів видів економічної діяльності суб’єкта 

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 

 15) Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) 

 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 
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земельних відносин 

 16) Про внесення змін до рішення обласної ради від 07.09.2018 № 24-

10/VII «Про Порядок проведення конкурсного відбору на посади керівників 

підприємств, установ, закладів 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 

 17) Про Програму приватизації об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2018-2020 роки 

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 

  

18) Про приватизацію об’єкта 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 

 

19) Про відмову від здійснення переважного права купівлі частки у 

спільній частковій власності нежитлового приміщення за адресою: м. Черкаси, 

вул. Хрещатик,225 

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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20) Про незастосування положень Закону України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» до комунального 

підприємства «Черкаське обласне підприємство з забезпечення діяльності 

установ соціального захисту» Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Тарасенко 

Валентин Петрович 

- перший заступник голови обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

2.  Про внесення змін до складу постійних комісій Черкаської 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 

 3. Про внесення змін до деяких рішень 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 

4. Про внесення змін до Положення про помічника-консультанта 

депутата Черкаської 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 
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5. 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 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціального захисту населення 

 6. Про внесення змін до рішення обласної ради від 28.11.2017 № 17-

22/VII «Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Черкаської обласної ради» 

Доповідають: 

Тарасенко 

Валентин Петрович 

 - перший заступник голови обласної ради 

Лошков 

Олександр 

Геннадійович 

 - голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

           7. Про присвоєння звання «Почесний громадянин Черкащини» 

Доповідають: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради, голова Комісії з питань 

присвоєння звання «Почесний громадянин 

Черкащини» 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 8. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 

України Коломицевої О.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 
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Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

 9. Про погодження приватному акціонерному товариству «Черкаський 

шовковий комбінат» надання у користування надр 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 10. Про погодження дочірньому підприємству «Корсунь-

Шевченківський гранкар’єр «Сівач» приватного акціонерного товариства 

«Сівач» надання у користування надр 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

11. Про надання гірничого відводу приватному підприємству 

«Кривецьке» для розробки Кривецького родовища суглинків 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

  

12. Про погодження товариству з обмеженою відповідальністю 

«Корсунь-Шевченківський цегельний завод» надання у користування надр  

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

13. Про Програму розвитку інформаційного простору Черкаської області 

на 2019-2023 роки 

Доповідають: 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- директор Департаменту культури та зв’язків 

з громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  
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14. Про Програму поповнення бібліотечних фондів у Черкаській області 

на 2018-2023 роки 

Доповідають: 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- директор Департаменту культури та зв’язків 

з громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 15. Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.08.2004 № 17-

8/IV «Про обласну премію імені Порфирія Демуцького в галузі аматорської  

художньої творчості» 

Доповідають: 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- директор Департаменту культури та зв’язків 

з громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 16. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.06.1998 № 2-5 

«Про встановлення щорічної обласної премії імені Данила Нарбута» 

Доповідають:   

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- директор Департаменту культури та зв’язків 

з громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

17. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-

13/VII «Про Регіональну програму інформатизації Черкаської області на 2016-

2017 роки «Електронна Черкащина»  

Доповідають: 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- директор Департаменту культури та зв’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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18. Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.01.2014 № 28-

4/VI «Про обласну програму поліпшення кінообслуговування населення на 

2014-2018 роки» 

Доповідають: 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- директор Департаменту культури та зв’язків 

з громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

19. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Черкаської області на 2018 рік 

Доповідають: 

Колодка 

Ігор Леонідович 

- начальник управління агропромислового 

розвитку обласної державної адміністрації 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова  постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

  

20. Про внесення змін у додаток 1 до Програми підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху на період до 2020 року 

Доповідають: 

Чубань 

Сергій Васильович 

- директор Департаменту інфраструктури, 

розвитку та утримання мережі 

автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення обласної 

державної адміністрації 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

  - голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 
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21. Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.12.2017 № 19-

22/VII «Про обласний бюджет на 2018 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 

 

22. Про хід виконання рішення обласної ради від 28.08.2015 № 42-5/VI 

"Про обласну Програму розвитку паліативної допомоги на 2015-2020 роки" 

Доповідають: 

Лобас 

Михайло Віталійович 

   - начальник управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації  

Парамонов 

Віктор Володимирович 

    - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

23. Про хід виконання рішення обласної ради від 30.01.2014 № 28-2/VI "Про 

обласну комплексну програму "Турбота" на 2014-2020 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 

 

     

24. Про хід виконання рішення обласної ради від 24.03.2017 № 13-2/VIІ 

"Про Програму підтримки української мови в Черкаській області на 2017-2020 

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  

25. Про регулювання мови обслуговування громадян у сфері надання 

послуг, торгівлі та здійснення інформування про товари та послуги в 

Черкаській області 

Доповідає: 

Доманський 

Володимир Миколайович 

      - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  
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26. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Генерального 

прокурора України Луценка Ю.В. щодо звільнення із займаної посади та 

органів прокуратури прокурора Черкаської області Овчаренка С.А. 

Доповідає: 

Мушієк 

Михайло Григорович 

- депутат обласної ради 

 

 

           27. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо врегулювання ситуації з 

організації перевірок суб’єктів господарювання та роботодавців 

Доповідає: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

 

 

 28.  Про підтримку депутатського звернення Черкаської обласної ради 

VII скликання до Президента України Порошенка П.О. щодо негайного 

скасування постанови Кабінету Міністрів України про підвищення ціни на газ 

для населення 

Доповідає: 

Мушієк 

Михайло Григорович 

 

- депутат обласної ради 

29. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України щодо скасування постанови Кабінету Міністрів України про 

підвищення ціни на газ для населення 

Доповідає: 

Баштан  

Олег Васильович 

- керівник фракції Радикальної партії Олега 

Ляшка в обласній раді 

 

          30. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України  щодо ситуації, яка склалася у зв’язку з підвищенням цін на 

газ 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- керівник фракції партії «Блок Петра 

Порошенка «Солідарність» в обласній раді 

31. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України П Порошенка, Прем’єр-міністра України В. Гройсмана, Голови 

Верховної Ради України А.Парубія щодо забезпечення належного 

фінансування Суспільного мовлення з Державного бюджету України у 2019 

році 

Доповідає: 

Коваленко 

Валентина Михайлівна 

 -      член постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  
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32. Про  звернення депутатів  Черкаської  обласної  ради  до            

Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., Міністерства інфраструктури 

України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та ПАТ 

«Укрзалізниця» щодо збереження діючого цеху з ремонту паровозів станції 

Цвіткове та створення на його базі депо-музею 

Доповідає: 

Лошков  

Олександр Геннадійович 

 -      голова постійної комісії з питань 

регламенту, місцевого самоврядування, 

забезпечення правопорядку та захисту 

прав людини  

 

Проведення реєстрації  членів президії обласної ради. 

Зареєстровано 14 членів президії обласної ради 

 

Вельбівець О.І. повідомив, що 01 листопада 2018 року видано 

розпорядження про скликання двадцять шостої сесії обласної ради сьомого 

скликання. Запропонував членам президії перейти до погодження питань 

порядку денного двадцять шостої сесії. 

 

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

 Овчаренко М.С. вніс пропозицію членам президії розглянути лише ті 

питання порядку денного, які були розглянуті на засіданнях постійних комісій. 

 Вельбівець О.І. запропонував розглянути повний перелік питань 

порядку денного. Питання, які не розглянуті на засіданнях постійних комісій, 

внести на розгляд пленарного засідання 26 сесії лише за умови розгляду їх на 

профільних комісіях, засідання яких заплановані на 22 листопада 2018 року. 

 

Голосування за порядок денний засідання президії обласної ради (за 

основу): 

«За» - 9, «проти» - 0,  «утрималось» - 1, «не голосувало» - 4. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Овчаренка М.С. 

щодо розгляду лише тих питань порядку денного засідання президії, які 

були розглянуті на засіданнях постійних комісій обласної ради: 

 «За» - 2, «проти» - 1,  «утрималось» - 2, «не голосувало» - 9. 

(пропозиція не прийнята) 

 

Голосування за пропозицію голови обласної ради Вельбівця О.І. 

щодо розгляду повного переліку  питань порядку денного засідання 

президії обласної ради: 

«За» - 11, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 3. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Лупашко О.В. 
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Лошков О.Г. запропонував включити в порядок денний засідання 

президії та пленарного засідання питання «Про звернення депутатів 

Черкаської обласної ради до  Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., 

Міністерства інфраструктури України, Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі паравозів станції Цвіткове та створення на його базі депо-музею». 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Лошкова О.Г. 

щодо включення до порядку денного засідання президії питання «Про 

звернення депутатів Черкаської обласної ради до Прем’єр-міністра 

України Гройсмана В.Б., Міністерства інфраструктури України, 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі паравозів станції Цвіткове 

та створення на його базі депо-музею»: 

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

 

Голосування за порядок денний засідання президії обласної ради (в 

цілому): 

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

 

1. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О.  - Про призначення Семененко Л.М. на посаду директора 

комунального вищого навчального закладу «Корсунь-Шевченківський 

педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради». 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

2) СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. - Про  призначення  Чепкої О.В.  на посаду  директора  

комунального вищого  навчального закладу «Уманський гуманітарно-

педагогічний  коледж ім. Т.Г.Шевченка». 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 
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ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

3) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про призначення Сивак Т.Б. на посаду завідувача 

комунального підприємства «Городищенська центральна районна аптека        

№ 86». 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

4) СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. - Про передачу майна комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

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

 

5) СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О.  - Про списання майна комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

«За» - 13, «проти» - 2,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 0. 
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6) СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. - Про оренду цілісного майнового комплексу колишнього 

комунального підприємства «Канівська центральна районна аптека № 91» 

Черкаської обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Лошков О.Г., Тарасенко В.П., Лупашко О.В. 

Вельбівець О.І. запропонував комплексно розглянути питання № 6 «Про 

оренду цілісного майнового комплексу колишнього комунального 

підприємства «Канівська центральна районна аптека № 91» Черкаської 

обласної ради та питання № 7 «Про повернення з оренди цілісного майнового 

комплексу колишнього комунального підприємства «Канівська центральна 

районна аптека № 91» Черкаської обласної ради (альтернативний проект)». 

Запропонував внести на розгляд сесії два проекти рішення з означеного 

питання. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування (за включення питання №1.6. «Про оренду цілісного 

майнового комплексу колишнього комунального підприємства 

"Канівська центральна районна аптека № 91" Черкаської обласної ради» 

та питання № 1.7. «Про повернення з оренди цілісного майнового 

комплексу колишнього комунального підприємства «Канівська 

центральна аптека № 91» Черкаської обласної ради» в порядок денний 

пленарного засідання): 

«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

8) СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. - Про оренду цілісного майнового комплексу 

комунального підприємства «Центральна районна аптека № 30». 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. також запропонував розглянути комплексно 

питання № 1.8. «Про оренду цілісного майнового комплексу комунального 

підприємства "Центральна районна аптека № 30" та  питання № 1.9. «Про 

повернення з оренди цілісного майнового комплексу комунального 

підприємства «Центральна районна аптека №30». 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування за включення до порядку денного пленарного 

засідання питання № 1.8. «Про оренду цілісного майнового комплексу 
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комунального підприємства "Центральна районна аптека № 30" та  

питання № 1.9. «Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу 

комунального підприємства «Центральна районна аптека № 30»: 

 «За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

10) СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. - Про припинення юридичної особи – комунальне 

підприємство «Христинівська центральна районна аптека № 84» Черкаської 

обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

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

 

11) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про зміну найменування комунального закладу 

«Смілянська спеціалізована мистецька школа Черкаської обласної ради».  

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування (за основу і в цілому та включення в порядок денний 

пленарного засідання): 

«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

12) СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. – Про зміну найменування комунального закладу 

«Шполянська загальноосвітня санаторна школа Черкаської обласної ради». 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 
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Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

13) СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. – Про внесення змін до рішення обласної ради від 

07.09.2018 № 24-30/VII  «Про реорганізацію комунального закладу 

«Черкаський обласний центр планування сім’ї та репродукції людини 

Черкаської обласної ради». 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

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

 

14) СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. – Про внесення змін до кодів видів економічної діяльності 

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

області. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

15) СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. – Про надання дозволу на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості). 

  

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 



 20 

16) СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

07.09.2018 № 24-10/VII «Про Порядок проведення конкурсного відбору на 

посади керівників підприємств, установ, закладів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області». 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

17) СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. – Про Програму приватизації об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2018-2020 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Тарасенко В.П.  

 Тарасенко В.П. звернувся до членів президії з проханням розглянути 

означене питання на засіданнях постійних комісій обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

18) СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. - Про приватизацію об’єкта комунальної власності 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Тарасенко В.П. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

«За» - 12, «проти» - 2,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 1. 
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19) СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. – Про відмову від здійснення переважного права купівлі 

частки у спільній частковій власності нежитлового приміщення за адресою:     

м. Черкаси, вул. Хрещатик, 225. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

«За» - 12, «проти» - 0,  «утрималось» - 1, «не голосувало» - 2. 

 

20) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про незастосування положень Закону України «Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» до 

комунального підприємства «Черкаське обласне підприємство з забезпечення 

діяльності установ соціального захисту» Черкаської обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Паніщева Б.Є. - Про внесення змін до складу постійних комісій 

Черкаської обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Захарцев П.П. 

  

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Паніщева Б.Є. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

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

Паніщева Б.Є. - Про внесення змін до деяких рішень обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Паніщева Б.Є. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

«За» - 12, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 3. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Паніщева Б.Є. - Про внесення змін до Положення про помічника-

консультанта депутата Черкаської обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ:  

      Інформацію Паніщева Б.Є. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

    5. СЛУХАЛИ: 

 Паніщева Б.Є. - Про внесення змін до Положення про порядок та умови 

надання одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів 

обласного. 

 

ВИРІШИЛИ:  

      Інформацію Паніщева Б.Є. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Паніщева Б.Є. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

28.11.2017 № 17-22/VII «Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків у 

діяльності Черкаської обласної ради». 

  

ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П. 
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ВИРІШИЛИ:  

      Інформацію Паніщева Б.Є. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Вельбівець О.І., Лошков О.Г. 

 Тарасенко В.П., який звернувся до членів президії з проханням подати 

пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту Черкаської обласної ради. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про присвоєння звання «Почесний громадянин 

Черкащини». 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

«За» - 12, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 3. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про клопотання щодо нагородження Грамотою 

Верховної Ради України Коломицевої О.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

«За» - 12, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 3. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про погодження приватному акціонерному товариству 

«Черкаський шовковий комбінат» надання у користування надр, який 

запропонував включити означене питання в порядок денний пленарного 

засідання за умови його розгляду на засіданні профільної комісії. 
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ВИРІШИЛИ:  

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

сесії за умови його розгляду на засіданні профільної постійної комісії 

обласної ради. 

Голосування (за  умови розгляду на засіданні профільної постійної 

комісії обласної ради): 

«За» - 11, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 4. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про погодження дочірньому підприємству «Корсунь-

Шевченківський гранкар’єр «Сівач» приватного акціонерного товариства 

«Сівач» надання у користування надр. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії за умови його розгляду на засіданні профільної постійної комісії 

обласної ради. 

Голосування (за  умови розгляду на засіданні профільної постійної 

комісії обласної ради): 

«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про надання гірничого відводу приватному 

підприємству «Кривецьке» для розробки Кривецького родовища суглинків. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії за умови його розгляду на засіданні профільної постійної комісії 

обласної ради. 

 

Голосування (за  умови розгляду на засіданні профільної постійної 

комісії обласної ради): 

«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про погодження товариству з обмеженою 

відповідальністю «Корсунь-Шевченківський цегельний завод» надання у 

користування надр. 

 

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

сесії за умови його розгляду на засіданні профільної постійної комісії 

обласної ради. 

 

Голосування (за  умови розгляду на засіданні профільної постійної 

комісії обласної ради): 

«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про Програму розвитку інформаційного простору 

Черкаської області на 2019-2023 роки. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

«За» - 10, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 5. 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про Програму поповнення бібліотечних фондів у 

Черкаській області на 2018-2023 роки. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

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

 

15. СЛУХАЛИ: 

Шабатіна О.О. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

17.08.2004 № 17-8/IV «Про обласну премію імені Порфирія Демуцького в 

галузі аматорської  художньої творчості». 

 

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

ВИРІШИЛИ:  

      Інформацію Шабатіна О.О. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 
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16. СЛУХАЛИ: 

Шабатіна О.О. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

25.06.1998 № 2-5 «Про встановлення щорічної обласної премії імені Данила 

Нарбута». 

 

ВИРІШИЛИ:  

      Інформацію Шабатіна О.О. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

«За» - 11, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 6. 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Шабатіна О.О. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

19.02.2016 № 3-13/VII «Про Регіональну програму інформатизації Черкаської 

області на 2016-2017 роки «Електронна Черкащина». 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  

      Інформацію Шабатіна О.О. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

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

 

18. СЛУХАЛИ: 

Шабатіна О.О. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

30.01.2014 № 28-4/VI «Про обласну програму поліпшення кінообслуговування 

населення на 2014-2018 роки». 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  

      Інформацію Шабатіна О.О. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування: 

«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 
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19. СЛУХАЛИ: 

Колодку І.Л. - Про внесення змін до Програми економічного і 

соціального розвитку Черкаської області на 2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І.  

Вельбівець О.І. звернув увагу суб’єктів подання проектів рішень на 

якість підготовки матеріалів сесії. 

 

ВИРІШИЛИ:  

      Інформацію Колодки І.Л. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

«За» - 11, «проти» - 0,  «утрималось» - 1, «не голосувало» - 3. 

 

20. СЛУХАЛИ: 

Чубаня С.В. - Про внесення змін у додаток 1 до Програми підвищення 

рівня безпеки дорожнього руху на період до 2020 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  

      Інформацію Чубаня С.В. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

21. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

22.12.2017 № 19-22/VII «Про обласний бюджет на 2018 рік». 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

«За» - 12, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 3. 
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22. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про хід виконання рішення обласної ради від 28.08.2015 

№ 42-5/VI "Про обласну Програму розвитку паліативної допомоги на 2015-

2020 роки". 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

«За» - 12, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 3. 

 

23. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про хід виконання рішення обласної ради від 30.01.2014 

№ 28-2/VI "Про обласну комплексну програму "Турбота" на 2014-2020 роки". 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

24. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про хід виконання рішення обласної ради від 24.03.2017 

№ 13-2/VIІ "Про Програму підтримки української мови в Черкаській області 

на 2017-2020 роки". 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

25. СЛУХАЛИ: 

Доманського В.М. - Про регулювання мови обслуговування громадян у 

сфері надання послуг, торгівлі та здійснення інформування про товари та 

послуги в Черкаській області. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівця О.І. 
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ВИРІШИЛИ:  

      Інформацію Доманського В.М. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

26. СЛУХАЛИ: 

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

Генерального прокурора України Луценка Ю.В. щодо звільнення із займаної 

посади та органів прокуратури прокурора Черкаської області Овчаренка С.А. 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієва К.С. 

 

Голосування: 

«За» - 4, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 11. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИРІШИЛИ: питання не вносити на розгляд сесії. 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо врегулювання 

ситуації з організації перевірок суб’єктів господарювання та роботодавців. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування: 

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

 

28. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про підтримку депутатського звернення Черкаської 

обласної ради VII скликання до Президента України Порошенка П.О. щодо 

негайного скасування постанови Кабінету Міністрів України про підвищення 

ціни на газ для населення. 

 

Голосування: 

«За» - 3, «проти» - 1,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 11. 

(рішення не прийнято) 
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ВИРІШИЛИ: питання не вносити на розгляд сесії. 

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

Президента України щодо скасування постанови Кабінету Міністрів України 

про підвищення ціни на газ для населення. 

 

Голосування: 

«За» - 2, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 3. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИРІШИЛИ: питання не вносити на розгляд сесії. 

 

30. СЛУХАЛИ: 

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

Кабінету Міністрів України  щодо ситуації, яка склалася у зв’язку з 

підвищенням цін на газ. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В., Омаргалієв К.С. 

Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

«За» - 9, «проти» - 0,  «утрималось» - 1, «не голосувало» - 5. 

 

ВИРІШИЛИ: питання внести на розгляд сесії. 

 

31. СЛУХАЛИ: 

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

Президента України П Порошенка, Прем’єр-міністра України В. Гройсмана, 

Голови Верховної Ради України А.Парубія щодо забезпечення належного 

фінансування Суспільного мовлення з Державного бюджету України у 2019 

році. 

 

ВИСТУПИЛИ: Доманський В.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

«За» - 12, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 3. 
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32. СЛУХАЛИ: 

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

Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., Міністерства інфраструктури 

України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та ПАТ 

«Укрзалізниця» щодо збереження діючого цеху з ремонту паровозів станції 

Цвіткове та створення на його базі депо-музею. 

  

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

Голосування (за включення в порядок денний пленарного 

засідання): 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Березань Я.Г., Лошков О.Г. 

 Вельбівець О.І. повідомив, що 12 листопада до обласної ради надійшов 

лист від обласної державної адміністрації з проханням скликати 16 листопада 

позачергову сесію обласної ради для розгляду питання «Про внесення змін до 

рішення обласної ради від 25.06.2015 №41-1/VI». Зазначив, що відповідно до 

розпорядження голови обласної ради від 01.11.2018  № 347 «Про скликання   

26 сесії обласної ради» на 16 листопада 2018 року заплановано проведення 

чергової сесії обласної ради, до порядку денного якої включено 50 питань. 

Проведення позачергової сесії не може відбутися без розгляду питань порядку 

денного чергової сесії у повному обсязі.  

Звернув увагу членів президії, що на цю дату керівництвом обласної 

державної адміністрації також перенесені обласні заходи, присвячені Дню 

працівників сільського господарства.  

Повідомив, що 14 листопада 2018 року видано розпорядження голови 

обласної ради про скликання позачергової сесії обласної ради сьомого 

скликання на 16 листопада 2018 року, на яке вноситься питання «Про 

внесення змін до рішення обласної ради від 25.06.2015 №41-1/VI». Повторно 

наголосив на тому, що позачергова сесія може лише відбутися після розгляду 

питань порядку денного чергової 26 сесії. 

Відповідно до рішення, прийнятого керівниками депутатських фракцій в 

обласній раді, про необхідність розгляду найближчим часом обласною радою 

проекту рішення щодо внесення змін до перспективного плану формування 

територій громад Черкаської області та важливості розгляду питання для 

жителів Черкаської області наголосив про можливість розгляду означеного 

питання на черговій 26 сесії обласної ради. 
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Березань Я.Г. повідомив, що відбулося два засідання експертної групи, 

на які були запрошені депутати обласної ради та голови депутатських фракцій. 

Зазначив, що спірні питання врегульовані, проект рішення доопрацьований, 

тому й було надіслано лист про скликання позачергової сесії обласної ради.   

 Лошков О.Г. зазначив, що сьогодні мало відбутися засідання постійної 

комісії з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини, на якому було заплановано розглянути 

питання «Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.06.2015 №41-

1/VI».  

Зазначив, що питання порядку денного 26 сесії обласної ради 

сформовано. Поінформував, що постійна комісія з питань регламенту, 

місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав 

людини, за умови розгляду означеного питання на засіданні постійної комісії 

22 листопада 2018 року, рекомендуватиме включити означене питання до 

порядку денного чергової 26 сесії обласної ради. Запропонував Березаню Я.Г. 

підготувати та надіслати лист до обласної ради про розгляд означеного 

питання на черговій сесії обласної ради. 

  Вельбівець О.І. погодився з депутатом обласної ради Лошковим О.Г., 

також запропонував, за умови розгляду означеного питання на засіданні 

постійної комісії, рекомендувати включити питання в порядок денний 

пленарного засідання та підготувати розпорядження про втрату чинності 

розпорядження від 14.11.2018 № 361 «Про скликання позачергової сесії 

обласної ради сьомого скликання». 

 

 

 

Голова                                                                                       О. Вельбівець 

 


