
 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

шостого скликання 

 

тридцять четверта сесія 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

 

25.09.2014                                              м. Черкаси                             № 38 

 

третього пленарного засідання  

обласної ради 

                                     

 

 1. Обрано депутатів до обласної ради             -   104 

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -    57 

 

   3. Присутніх запрошених осіб                                                   -   16 

 

 

(Списки додаються) 

 

 

 

Головуюча: Коваленко В.М. 
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Порядок денний: 

 

1. Про внесення змін та доповнень до Регламенту обласної ради 

 

Доповідають: 

Коваленко 

Валентина Михайлівна 

- голова обласної ради 

Овчаренко 

Микола Семенович 

- голова постійної комісії з питань 

регламенту, депутатської етики та 

місцевого самоврядування 

 

2. Про організацію роботи обласної ради 

 

Доповідають: 

Майборода  

Любов Володимирівна 

- депутат обласної ради 

Овчаренко 

Микола Семенович 

- голова постійної комісії з питань 

регламенту, депутатської етики та 

місцевого самоврядування 

 

3. Про внесення змін до складу постійних комісій обласної ради 

 

Доповідає: 

Коваленко 

Валентина Михайлівна 

- голова обласної ради 

           

4. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України 

 

Доповідають: 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

Лега  

Юрій Григорович 

- голова постійної комісії з питань 

освіти, науки, культури, духовності, 

молодіжної політики та спорту 

            

5. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо спрощення на законодавчому 

рівні процедури визнання вантажів гуманітарною допомогою 

 

Доповідає: 

Коваленко 

Валентина Михайлівна 

- голова обласної ради 
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6. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо окремих питань пенсійного 

забезпечення інвалідів з числа учасників ліквідації аварії на Чорнобильській 

АЕС 

Доповідає: 

Коваленко 

Валентина Михайлівна 

- голова обласної ради 

 

7. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо окремих питань забезпечення житлом громадян, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 

Доповідає: 

Коваленко 

Валентина Михайлівна 

- голова обласної ради 

   

 

8. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо прийняття загальнодержавної програми допомоги 

хворим з хронічною нирковою недостатністю 

 

Доповідає: 

Коваленко 

Валентина Михайлівна 

- голова обласної ради 

 

9.  Про депутатський запит депутата обласної ради Майбороди Л.В. 

щодо передачі об’єкта «Муфельна піч» 

 

Доповідає: 

Майборода  

Любов Володимирівна 

 

 

- 

 

 

депутат обласної ради 

           

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

          Коваленко В.М. - Про внесення змін та доповнень до Регламенту 

обласної ради 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

рішення обласної ради «Про внесення змін та доповнень до Регламенту 

обласної ради» прийняти, додається. 

 

«За» - 55, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 
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2. СЛУХАЛИ:  

Майборода Л.В. – Про організацію роботи обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Роєнко В.Г., Кучер Г.М., Гресь В.А. 

 

Протокольно: рішення не прийнято. 

 «За» - 39, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 17. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Коваленко В.М.  -  Про внесення змін до складу постійних комісій 

обласної ради 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про внесення змін до складу постійних комісій 

обласної ради» прийняти, додається. 

  

«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Данилевський В.В. - Про клопотання щодо присудження Премії 

Верховної Ради України 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Лега Ю.Г. 

 

Протокольно: рішення не прийнято. 

 

«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Коваленко В.М. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо окремих 

питань пенсійного забезпечення інвалідів з числа учасників ліквідації аварії 

на Чорнобильській АЕС 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо окремих 

питань пенсійного забезпечення інвалідів з числа учасників ліквідації аварії 

на Чорнобильській АЕС» прийняти, додається. 

 

«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 
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6. СЛУХАЛИ:  

Коваленко В.М. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо спрощення на 

законодавчому рівні процедури визнання вантажів гуманітарною допомогою 

  

ВИСТУПИЛИ:  

Кучер Г.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

спрощення на законодавчому рівні процедури визнання вантажів 

гуманітарною допомогою» прийняти, додається. 

 

«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Коваленко В.М. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Кабінету Міністрів України щодо окремих питань забезпечення житлом 

громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до Кабінету Міністрів України щодо окремих питань забезпечення 

житлом громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

прийняти, додається. 

 

«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Коваленко В.М. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Кабінету Міністрів України щодо прийняття загальнодержавної програми 

допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до Кабінету Міністрів України щодо прийняття загальнодержавної 

програми допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю» прийняти, 

додається. 

 

«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 3. 
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9. СЛУХАЛИ: 

Майборода Л.В. – Про депутатський запит депутата обласної ради 

Майбороди Л.В. щодо передачі об’єкта «Муфельна піч» 

 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Коваленко В.М., Гресь В.А., Вовченко В.П., Добрянська І.І,                

Муляров Є.А., Ситник А.П. 

 

Протокольно: рішення не прийнято. 

 «За» - 33, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 24. 

 

 

 

Голова                                                                                                  В. Коваленко 

 


