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VIІ скликання 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

28.02.2018                                            м. Черкаси                                        № 14   

 

засідання президії обласної ради 

 

Присутні 

члени президії: 

 

 

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

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

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

Доманський В.М., Кравцова Н.О.,  

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

Мушієк М.Г.,  Ботнар Ю.А.,  Далібожак І.С.  

 

 

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., Паніщев Б.Є.,   

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

Гелеверя О.І., Орленко О.В. 

 

 

Головуючий - Вельбівець О.І. 
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Порядок денний: 

 

 Про погодження питань порядку денного двадцять першої  сесії 

обласної ради сьомого скликання: 

 

          1. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови 

Верховної Ради України Парубія А.В., Прем’єр-міністра України Гройсмана 

В.Б., Генерального прокурора України Луценка Ю.В., в.о.голови 

Держгеокадастру Колотіліна О.К. 

 

          Доповідає:  

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- депутат обласної ради 

2. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 1) 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 

2) 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 

 3) Про надання дозволу комунальному підприємству «Управління по 

експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної власності» на 

передачу в оренду майна 

 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 

 4) Про надання дозволу Черкаському обласному комунальному 

підприємству «Фармація» на передачу в оренду майна 

 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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5) Про оренду цілісного майнового комплексу колишнього 

Жашківського комунального поліграфічного підприємства  

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  «Христинівське поліграфічне підприємство» 

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 

  

7) Про оренду цілісного майнового комплексу колишнього Корсунь-

Шевченківського комунального поліграфічного підприємства  

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 

 

8) Про оренду цілісного майнового комплексу колишнього 

комунального підприємства  «Чорнобаївська центральна районна аптека       

№ 35» 

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 

 

9) Про часткове звільнення  від сплати надходжень від орендної плати 

на 2018 рік 

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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10) Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди 

майна 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 

 11) Про погодження змін до плану санації (із змінами і доповненнями) 

комунального підприємства «Облпаливо» 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 

  

12) Про внесення змін до кодів видів економічної діяльності суб’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 

   

13) Про внесення змін до деяких рішень 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 

 14) Про Перелік суб’єктів 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 
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15) Про Програму приватизації об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, що перебувають у 

сфері управління Черкаської обласної ради, на 2018-2019 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 

         

          16)  Про план діяльності Черкаської обласної ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2018 рік 

 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 погодження виділу у натурі частки із майна, що є  у спільній 

частковій власності 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 

 

18) Про надання дозволів на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 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 

19) Про надання комунальному підприємству «Аеропорт Черкаси 

Черкаської обласної ради» земельної ділянки в постійне користування по 

вул.Смілянській,168, м.Черкаси 

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 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 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

21) Про визнання таким, що втратило чинність, рішення обласної ради 

від 24.06.2011 № 6-13/VI «Про затвердження Положення про надання 

орендарю погодження власника майна обласної комунальної власності на 

здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна» 

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 передачу об’єкта незавершеного будівництва з балансу 

Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації  

Доповідають: 

    Липкань 

   Андрій Борисович 

   - заступник директора Департаменту 

містобудування, архітектури, будівництва 

та житлово-комунального господарства 

обласної державної адміністрації 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

23) Про передачу об’єкта незавершеного будівництва з балансу 

Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації у 

спільну власність територіальних громад Черкаського району 

Доповідають: 

    Липкань 

   Андрій Борисович 

   - заступник директора Департаменту 

містобудування, архітектури, будівництва 

та житлово-комунального господарства 

обласної державної адміністрації 
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Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

24) Про передачу майна обласної комунальної власності 

Доповідають: 

    Найдан  

    Олег Володимирович 

   - заступник начальника управління охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації  

 

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 

 

  25) Про передачу виробів медичного призначення 

Доповідають: 

Найдан  

Олег Володимирович 

   - заступник начальника управління 

охорони здоров’я обласної державної 

адміністрації  

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 

 

26) Про затвердження розподілу препаратів та виробів медичного 

призначення 

Доповідають: 
 

    Найдан 

    Олег Володимирович 

     - заступник начальника управління охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації  
 

 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

 3. Про Програму економічного і соціального розвитку Черкаської 

області на 2018 рік 

Доповідають: 

Карманнік  

Роман Володимирович 

  - директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

  - голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 
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4. 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 

 

5. Про внесення змін до програми правової освіти населення 

Черкаської області на 2016-2020 роки 

Доповідають: 

Свіренюк 

Олександр Олександрович 

- начальник Головного територіального 

управління юстиції у Черкаській області 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

6. Про внесення змін до обласної програми впровадження у навчально-

виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно - 

комунікаційних технологій „Сто відсотків“ на період до 2021 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  

 

7.  Про внесення змін до Програми регулювання чисельності 

безпритульних тварин гуманними методами у Черкаській області на 2016 – 

2020 роки 

Доповідають: 

     Липкань 

   Андрій Борисович 

- заступник директора Департаменту 

містобудування, архітектури, будівництва та 

житлово-комунального господарства 

обласної державної адміністрації 

Ніжніков 

Володимир Миколайович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань екології, використання 

природних ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

Кокодзей 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань розвитку інфраструктури та 

житлово-комунального господарства 
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8. Про внесення змін до рішення обласної ради від 03.06.2016 № 5-2/VII 

«Про обласну  програму охорони навколишнього природного середовища на 

2016 – 2020 роки» 

Доповідають: 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

Ніжніков 

Володимир Миколайович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань екології, використання 

природних ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

9. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-8/VII 

          Доповідають:   

Тарасенко  

Валентин Петрович 

- перший заступник голови обласної ради 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

10. Про внесення змін до рішення обласної ради від 09.06.2017 № 15-

23/VII 

Доповідають: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 
 

  

 

 11. 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 

 12. Про внесення змін у додаток до рішення обласної ради від 

25.06.2015 № 41-1/VI «Про перспективний план формування територій 

громад Черкаської області» 

Доповідають: 
 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 
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Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 

13. Про погодження Чорнобаївському комунальному підприємству 

«Виробниче управління житлово-комунального господарства» надання у 

користування ділянок надр з метою геологічного вивчення, у тому числі 

дослідно-промислової розробки питних підземних вод Чорнобаївського 

родовища 

Доповідає: 

Ніжніков 

Володимир Миколайович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань екології, використання 

природних ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 14. Про припинення державному підприємству "Смілянське лісове 

господарство" права користування частиною мисливських угідь 

Доповідають: 

 

Дзюбенко 

Олександр Миколайович 

- начальник обласного управління лісового та 

мисливського господарства 

Ніжніков 

Володимир Миколайович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань екології, використання 

природних ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 
 

        15.  Про припинення державному підприємству "Черкаське лісове 

господарство" права користування частиною мисливських угідь 

Доповідають: 

Дзюбенко 

Олександр Миколайович 

- начальник обласного управління лісового та 

мисливського господарства  

Ніжніков 

Володимир Миколайович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань екології, використання 

природних ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

16. Про надання ТОВ "Мисливський клуб Фазан"у користування 

мисливських угідь для ведення мисливського господарства в лісових масивах 

Будянського, Смілянського, Городищенського лісництва ДП "Смілянське 

лісове господарство" 

Доповідають: 

Дзюбенко 

Олександр Миколайович 

- начальник обласного управління лісового та 

мисливського господарства  

Ніжніков 

Володимир Миколайович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань екології, використання 

природних ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 
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17. Про надання ТОВ "Мисливський клуб Фазан" у користування 

мисливських угідь для ведення мисливського господарства в угіддях 

Дахнівського, Свидівського, Мошнівського лісництва ДП "Черкаське лісове 

господарство" та по межі судового ходу Кременчуцького водосховища 

 Доповідають: 

Дзюбенко 

Олександр Миколайович 

- начальник обласного управління лісового та 

мисливського господарства  

 

Ніжніков 

Володимир Миколайович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань екології, використання 

природних ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

         18. Про хід виконання рішення обласної ради від 24.03.2017 № 13-5/VII 

«Про затвердження  Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 

період до 2020 року» 

 Доповідають: 

Чубань 

Сергій Васильович 

- начальник 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 

 

 19. Про хід виконання рішення обласної ради 31.08.2016 № 7-1/VII «Про 

обласну програму фінансування ремонту доріг загального користування 

державного і місцевого значення, які проходять територією Черкаської області, 

та розвитку дорожньої інфраструктури на 2016-2018 роки» (зі змінами) 

 Доповідають: 

Чубань 

Сергій Васильович 

- начальник управління транспорту, 

дорожнього господарства та оборонно-

промислового комплексу обласної 

державної адміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

Кокодзей 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань розвитку інфраструктури та 

житлово-комунального господарства 
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20. Про хід виконання  рішення обласної ради від 24.04.2015 № 39-4/VI 

«Про програму підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів у Черкаській області на період до 2020 року» 

Доповідають: 

Колодка 

Ігор Леонідович 

- начальник управління агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

 21. Про хід виконання рішення обласної ради від 28.12.2011 № 11-3/VI  

«Про Програму розвитку футболу в Черкаській області на 2012-2020 роки» (зі 

змінами) 

 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  

 

22. 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 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

23. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 

України Голодецького В.І. 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

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

України Свистун М.Я. 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

25. Про подолання наслідків русифікації в мовній царині на території 

Черкаської області  

Доповідають: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 
 

          26. Про використання червоно-чорного прапора та прапора Холодного 

Яру на території Черкаської області  

Доповідають: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

27. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Прем'єр-

міністра України Гройсмана В.Б. щодо скасування постанови Кабінету 

Міністрів України від 7.06.2017 № 413 «Деякі питання удосконалення 

управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського 

призначення державної власності та розпорядження ними»  

Доповідає: 

Судакевич 

Валентин Григорович 

- депутат обласної ради 

28. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови 

Верховної Ради України Парубія А.В. щодо внесення змін до ст. 122 

Земельного кодексу України в частині повернення повноважень органів 

місцевого самоврядування щодо розпорядження землями державної 

власності за межами населених пунктів 

Доповідає: 

Судакевич 

Валентин Григорович 

- депутат обласної ради 
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29. Звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо 

перерахунку та виплати пенсій військовим пенсіонерам та пенсіонерам 

силових відомств 

Доповідає: 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

30. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Прем’єр-

міністра України Гройсмана В.Б., в.о. Міністра охорони здоров’я України 

Супрун У. щодо необхідності перегляду та доповнення Національного переліку 

основних лікарських засобів 

Доповідає: 

    Парамонов 

    Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я  

 

31. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України та  Кабінету Міністрів України 

Доповідають: 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  соціального захисту населення 

  

32. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України, Генеральної прокуратури України 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

Проведення реєстрації  членів президії обласної ради. 

Зареєстровано 14 членів президії обласної ради. 

 

 Голосування за затвердження порядку денного президії 

(за основу і в цілому): 

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

 

1. СЛУХАЛИ:  

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

Голови Верховної Ради України Парубія А.В., Прем’єр-міністра України 

Гройсмана В.Б., Генерального прокурора України Луценка Ю.В., в.о.голови 

Держгеокадастру Колотіліна О.К. 
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ВИСТУПИЛИ: Коваленко О.А. 

 

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

на розгляд сесії. 

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

 

2. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І.  - Про передачу майна комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Голосування (за основу і в цілому) : 
«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» - 0, «не голосувало» - 2. 

 

2) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про списання майна комунальної власності. 

 

ВИСТУПИЛИ: Петров В.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Голосування (за основу і в цілому): 

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

 

3) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про надання дозволу комунальному підприємству 

«Управління по експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної 

власності» на передачу в оренду майна. 

 

ВИСТУПИЛИ: Петров В.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Голосування (за основу і в цілому): 
«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 2. 
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4) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про надання дозволу Черкаському обласному 

комунальному підприємству «Фармація» на передачу в оренду майна. 

 

ВИСТУПИЛИ: Петров В.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Голосування (за основу і в цілому): 
«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 2. 

 

5) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про оренду цілісного майнового комплексу 

колишнього Жашківського комунального поліграфічного підприємства. 

 

ВИСТУПИЛИ: Петров В.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Голосування (за основу і в цілому): 
«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 2. 

 

6) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про оренду цілісного майнового комплексу 

колишнього комунального підприємства  «Христинівське поліграфічне 

підприємство». 

 

ВИСТУПИЛИ: Петров В.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Голосування (за основу і в цілому): 
«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 3. 

 

7) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про оренду цілісного майнового комплексу 

колишнього Корсунь-Шевченківського комунального поліграфічного 

підприємства. 

 

ВИСТУПИЛИ: Петров В.О. 
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ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

8) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про оренду цілісного майнового комплексу 

колишнього комунального підприємства  «Чорнобаївська центральна 

районна аптека № 35». 

 

ВИСТУПИЛИ: Петров В.О., Лошков О.Г., Мовчан В.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Голосування: 
«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 3. 

 

Проведення реєстрації  членів президії обласної ради. 

Зареєстровано 14 членів президії обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Лошков О.Г., Вельбівець О.І., Овчаренко М.С. 

 

9) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про часткове звільнення  від сплати надходжень від 

орендної плати на 2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: Петров В.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

10) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про затвердження Порядку проведення конкурсу на 

право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Черкаської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: Петров В.О. 
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ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Голосування (за основу і в цілому): 
«За» - 11, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 3. 

 

11) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І.  – Про погодження змін до плану санації (із змінами і 

доповненнями) комунального підприємства «Облпаливо» Черкаської 

обласної ради, який запропонував зняти означене питання з розгляду та 

направити на довивчення. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Вельбівця О.І. взяти до відома. Питання зняти з розгляду 

та направити на довивчення. 

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

 

12) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про внесення змін до кодів видів економічної 

діяльності суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Черкаської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: Петров В.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

13) СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. - Про внесення змін до деяких рішень обласної ради, який 

зазначив, що на засіданні постійної комісії з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики питання не було розглянуте та 

запропонував залишити без розгляду. 

 

ВИСТУПИЛИ: Кравцова Н.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Петрова В.О. взяти до відома. Питання залишити без 

розгляду.  

Голосування: 
«За» - 13, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 1. 
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14) СЛУХАЛИ: 

Кравцову Н.О. - Про Перелік суб’єктів та об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, яка 

запропонувала означене питання залишити без розгляду. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Кравцової Н.О. взяти до відома. Питання залишити без 

розгляду. 

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

 

15) СЛУХАЛИ: 

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

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, що перебувають у 

сфері управління Черкаської обласної ради, на 2018-2019 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Кравцова Н.О. 

Вельбівець О.І. запропонував питання внести на розгляд сесії за умови 

його розгляду на засіданні постійної комісії обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії за умови його розгляду на засіданні постійної комісії 

обласної ради. 

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

 

16) СЛУХАЛИ: 

 Вельбівця О.І. - Про план діяльності Черкаської обласної ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: Петров В.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

17) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про погодження виділу у натурі частки із майна, що є  

у спільній частковій власності Черкаської обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Петров В.О. 
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ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

18) СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. - Про надання дозволів на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Ботнар Ю.А., Лупашко О.В., Лошков О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

сесії. 

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

 

19) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про надання комунальному підприємству «Аеропорт 

Черкаси Черкаської обласної ради» земельної ділянки в постійне 

користування по вул.Смілянській,168, м.Черкаси. 

 

ВИСТУПИЛИ: Петров В.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

20) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про призначення Юліної Г.О. на посаду завідувача 

комунального підприємства «Черкаська центральна районна аптека № 5 

Черкаської обласної ради». 

 

ВИСТУПИЛИ: Петров В.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 



 21 

21) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про визнання таким, що втратило чинність, рішення 

обласної ради від 24.06.2011 № 6-13/VI «Про затвердження Положення про 

надання орендарю погодження власника майна обласної комунальної 

власності на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна», який 

запропонував означене питання внести на розгляд сесії за умови його 

розгляду на засіданні постійної комісії обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Кравцова Н.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

22) СЛУХАЛИ: 

Липканя А.Б. - Про передачу об’єкта незавершеного будівництва з 

балансу Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації. 

 

ВИСТУПИЛИ: Кравцова Н.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Липканя А.Б. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

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

 

23) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про передачу об’єкта незавершеного будівництва з 

балансу Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації у 

спільну власність територіальних громад Черкаського району, який 

запропонував означене питання внести на розгляд сесії за умови його 

розгляду на засіданні постійної комісії обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Кравцова Н.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

Вельбівця О.І. - Про передачу майна обласної комунальної власності 

Запропонував питання внести на розгляд сесії за умови його розгляду на 

засіданні постійної комісії обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Кравцова Н.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

25) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про передачу виробів медичного призначення. 

Запропонував питання внести на розгляд сесії за умови його розгляду 

на засіданні постійної комісії обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

26) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про затвердження розподілу препаратів та виробів 

медичного призначення. Запропонував питання внести на розгляд сесії за 

умови його розгляду на засіданні постійної комісії обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Голосування: 

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

 

3. СЛУХАЛИ: 

Карманніка Р.В. - Про Програму економічного і соціального розвитку 

Черкаської області на 2018 рік, який звернув увагу на технічні правки. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Карманніка Р.В. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

Голосування (з технічними правками): 
«За» - 12, «проти» - 0,  «утрималось» -0, «не голосувало» - 3. 
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4. СЛУХАЛИ: 

Чикала Р.О. - Про програму зайнятості населення Черкаської області на 

2018-2020 роки. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Чикала Р.О. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

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

 

5. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про внесення змін до програми правової освіти 

населення Черкаської області на 2016-2020 роки. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

6. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І.  – Про внесення змін до обласної програми 

впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних 

закладів інформаційно-комунікаційних технологій „Сто відсотків“ на період 

до 2021 року. 
 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

7. СЛУХАЛИ: 

Липканя А.Б. – Про внесення змін до Програми регулювання 

чисельності безпритульних тварин гуманними методами у Черкаській області 

на 2016 – 2020 роки. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Липканя А.Б. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

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

Звягінцеву О.М.  – Про внесення змін до рішення обласної ради від 

03.06.2016 № 5-2/VII «Про обласну  програму охорони навколишнього 

природного середовища на 2016 – 2020 роки». 
 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Звягінцевої О.М.  взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

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

 

9. СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В.П.  – Про внесення змін до рішення обласної ради від 

19.02.2016 № 3-8/VII. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Мовчан В.О., Лошков О.Г. 

Вельбівець О.І. поінформував про наявність потенційного конфлікту 

інтересів. Заявив, що брати участь у голосуванні не буде. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Тарасенка В.П. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

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

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

09.06.2017 № 15-23/VII. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Тарасенко В.П., який поінформував про наявність потенційного 

конфлікту інтересів. Заявив, що брати участь у голосуванні не буде. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

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

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

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

від 25.06.2015 № 41-1/VI «Про перспективний план формування територій 

громад Черкаської області». 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

13. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про погодження Чорнобаївському комунальному 

підприємству «Виробниче управління житлово-комунального господарства» 

надання у користування ділянок надр з метою геологічного вивчення, у тому 

числі дослідно-промислової розробки питних підземних вод Чорнобаївського 

родовища. 

 

ВИСТУПИЛИ: Мовчан В.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

14. СЛУХАЛИ: 

Горда В.І. - Про припинення державному підприємству "Смілянське 

лісове господарство" права користування частиною мисливських угідь. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Овчаренко М.С.  
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ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Горди В.І. взяти до відома. Питання внести на розгляд 

сесії. 

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

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Вельбівець О.І. запропонував змінити черговість розгляду питань, так як  

заплановані заходи в області за участю керівника структурного підрозділу та 

розглянути питання  № 21 Про хід виконання рішення обласної ради від 

28.12.2011 № 11-3/VI  «Про Програму розвитку футболу в Черкаській області 

на 2012-2020 роки» (зі змінами). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про хід виконання рішення обласної ради від 28.12.2011 

№ 11-3/VI  «Про Програму розвитку футболу в Черкаській області на 2012-2020 

роки» (зі змінами). 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

15. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про припинення державному підприємству "Черкаське 

лісове господарство" права користування частиною мисливських угідь. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

16. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про надання ТОВ "Мисливський клуб Фазан"у 

користування мисливських угідь для ведення мисливського господарства в 

лісових масивах Будянського, Смілянського, Городищенського лісництва ДП 

"Смілянське лісове господарство". 

ВИСТУПИЛИ: Мовчан В.О., Бреус О.В. 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

Вельбівця О.І. - Про надання ТОВ "Мисливський клуб Фазан" у 

користування мисливських угідь для ведення мисливського господарства в 

угіддях Дахнівського, Свидівського, Мошнівського лісництва ДП "Черкаське 

лісове господарство" та по межі судового ходу Кременчуцького 

водосховища. 

 

ВИСТУПИЛИ: Мовчан В.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Голосування: 

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

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

24.03.2017 № 13-5/VII «Про затвердження  Програми підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху на період до 2020 року». 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

19. СЛУХАЛИ: 

Синільника С.А. - Про хід виконання рішення обласної ради 31.08.2016 

№ 7-1/VII «Про обласну програму фінансування ремонту доріг загального 

користування державного і місцевого значення, які проходять територією 

Черкаської області, та розвитку дорожньої інфраструктури на 2016-2018 

роки» (зі змінами). 

 

ВИСТУПИЛИ: Мовчан В.О., Легойда С.М., Кокодзей В.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

Голосування: 

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

 

20. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про хід виконання  рішення обласної ради від 24.04.2015 

№ 39-4/VI «Про програму підтримки розвитку сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів у Черкаській області на період до 2020 року». 
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ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

22. СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В.П. - Про затвердження звіту за результатами роботи 

комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Тарасенка В.П. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

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

 

23. СЛУХАЛИ: 

Лошкова О.Г. - Про клопотання щодо нагородження Грамотою 

Верховної Ради України Голодецького В.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Лошкова О.Г. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

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

 

24. СЛУХАЛИ: 

Лошкова О.Г. – Про клопотання щодо нагородження Грамотою 

Верховної Ради України Свистун М.Я. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Інформацію Лошкова О.Г. взяти до відома. Питання внести на 

розгляд сесії. 

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

 

25. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про подолання наслідків русифікації в мовній царині 

на території Черкаської області  

 

ВИСТУПИЛИ: Доманський В.М. 
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ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

26. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про використання червоно-чорного прапора та прапора 

Холодного Яру на території Черкаської області  

 

ВИСТУПИЛИ: Доманський В.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

Прем'єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо скасування постанови 

Кабінету Міністрів України від 7.06.2017 № 413 «Деякі питання 

удосконалення управління в сфері використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження 

ними». 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

Голови Верховної Ради України Парубія А.В. щодо внесення змін до ст. 122 

Земельного кодексу України в частині повернення повноважень органів 

місцевого самоврядування щодо розпорядження землями державної 

власності за межами населених пунктів. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В. 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

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

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України 

щодо перерахунку та виплати пенсій військовим пенсіонерам та пенсіонерам 

силових відомств. 

 

ВИСТУПИЛИ: Захарцев П.П. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

30. СЛУХАЛИ: 

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

Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., в.о. Міністра охорони здоров’я 

України Супрун У. щодо необхідності перегляду та доповнення Національного 

переліку основних лікарських засобів. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

31. СЛУХАЛИ: 

Доманського В.М. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Президента України та  Кабінету Міністрів України. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ:  

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

розгляд сесії. 

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

 

32. СЛУХАЛИ: 

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

Верховної Ради України, Генеральної прокуратури України. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А. 

 

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

розгляд сесії. 

Голосування: 
«За» - 8, «проти» - 0,  «утрималось» - 2, «не голосувало» - 5. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Вельбівець О.І. звернувся до керівників фракцій з проханням 

забезпечити конструктивну роботу депутатів обласної ради на пленарному 

засіданні 21 сесії обласної ради, яке відбудеться 3 березня 2018 року. 

 

 

 

Голова                                                                                       О. Вельбівець 


