
 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

шостого скликання 

                                           

тридцять шоста сесія 

 

 

                                                          П Р О Т О К О Л 

 

 

 

21.01.2015                                               м. Черкаси                             №  40 

 

                                     

 

 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    101 

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -    71 

 

3. Присутніх запрошених осіб     -    102 

       

 

   (Списки  додаються) 

 

 

Головуюча: Коваленко В.М. 

 

 

Секретаріат:  Головко О.І., Гретченко І.І., Денисюк А.М.,            

Овчаренко М.С., Побігайло А.П. 
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Порядок денний: 
 

1. Про обласний бюджет  на 2015 рік 

Доповідають: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

 

Овчаренко 

Станіслав  Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради            

з питань планування, бюджету і 

фінансів  

 

2. Про внесення змін до рішення обласної  ради від 30.01.2014 № 28-1/VI 

«Про обласний бюджет  на 2014 рік» 

Доповідають: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

 

Овчаренко 

Станіслав  Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради            

з питань планування, бюджету і 

фінансів  

 

3. Про внесення змін до Програми залучення інвестицій в економіку 

Черкаської області на 2011-2015 роки 

 Доповідають: 

Лепьошкіна  

Таміла Яківна 

- заступник директора Департаменту 

інвестиційно-інноваційної політики та 

зовнішньоекономічних зв’язків 

облдержадміністрації 

 

Овчаренко 

Станіслав  Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради            

з питань планування, бюджету і 

фінансів  

  

4. Про внесення змін до обласної комплексної програми „Турбота” на 2014 

– 2020 роки 

           Доповідають: 

Чикало 

 Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

 

Горбенко 

Наталія Арсентіївна 

- голова постійної комісії обласної ради 

з питань праці та соціального захисту 

населення 
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5. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.06.2012 № 16-10/VІ 

«Про заснування обласної стипендії перспективним спортсменам» 

Доповідають: 

Зеленський 

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту облдержадміністрації 

 

Лега 

Юрій Григорович 

- голова постійної комісії обласної ради            

з питань освіти, науки, культури, 

духовності, молодіжної політики та 

спорту 

 

 6.  Про хід виконання рішення обласної ради від 27.11.2014 № 35-1/VI 

«Про регіональну   програму  модернізації комунальної теплоенергетики 

Черкаської області на 2014-2015 роки» 

          Доповідають: 

Зарічна 

Людмила Петрівна 

- перший заступник начальника 

управління житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації 

 

Кучер 

Галина Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради            

з питань житлово-комунального 

господарства та паливно-

енергетичного комплексу 

  

7. Про надання у користування мисливських угідь ТОВ «Мисливське 

господарство «Кам’яна дубина»  для ведення мисливського господарства на 

території Черкаського району 

        Доповідають: 

Дзюбенко 

Олександр Миколайович 

- начальник обласного управління 

лісового та мисливського господарства 

Кришталь 

Микола Андрійович 

- голова постійної комісії обласної ради             

з питань екології, 

природокористування, ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС та інших 

надзвичайних ситуацій 

 

 8. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 1) Про Програму приватизації об’єктів обласної комунальної власності на 

2015 рік 

          Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович  

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого 

апарату обласної ради 
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Криницька 

Оксана Юріївна 

- голова постійної комісії обласної ради 

з питань приватизації, власності, 

підприємництва, інвестицій, та захисту 

прав споживачів 

  

2) Про оренду майна комунального підприємства "Управління по 

експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної власності" 

Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович  

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого 

апарату обласної ради 

Криницька 

Оксана Юріївна 

- голова постійної комісії обласної ради 

з питань приватизації, власності, 

підприємництва, інвестицій, та захисту 

прав споживачів 

 

3) Про оренду майна комунального підприємства "Аеропорт Черкаси" 

Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович  

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого 

апарату обласної ради 

Криницька 

Оксана Юріївна 

- голова постійної комісії обласної ради 

з питань приватизації, власності, 

підприємництва, інвестицій, та захисту 

прав споживачів 

 

4) Про оренду майна обласного комунального підприємства "Готельний 

комплекс "Дніпро" Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович  

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого 

апарату обласної ради 

Криницька 

Оксана Юріївна 

- голова постійної комісії обласної ради 

з питань приватизації, власності, 

підприємництва, інвестицій, та захисту 

прав споживачів 

 

5) Про оренду комунального майна бюджетними установами 

Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович  

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого 

апарату обласної ради 
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Криницька 

Оксана Юріївна 

- голова постійної комісії обласної ради 

з питань приватизації, власності, 

підприємництва, інвестицій, та захисту 

прав споживачів 

 

6) Про передачу майна комунальної власності 

Доповідають:  

Коваль 

Сергій Володимирович  

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого 

апарату обласної ради 

Криницька 

Оксана Юріївна 

- голова постійної комісії обласної ради 

з питань приватизації, власності, 

підприємництва, інвестицій, та захисту 

прав споживачів 
 

7) Про списання майна комунальної власності 

Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович  

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Криницька 

Оксана Юріївна 

- голова постійної комісії обласної ради 

з питань приватизації, власності, 

підприємництва, інвестицій, та захисту 

прав споживачів 
 

8) Про відчуження об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області 

Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович  

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Криницька 

Оксана Юріївна 

- голова постійної комісії обласної ради 

з питань приватизації, власності, 

підприємництва, інвестицій, та захисту 

прав споживачів 

 

9) Про продовження терміну дії контракту з Парамоновим В.В. 

Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович  

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого 

апарату обласної ради 
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Криницька 

Оксана Юріївна 

- голова постійної комісії обласної ради 

з питань приватизації, власності, 

підприємництва, інвестицій, та захисту 

прав споживачів 

 

10) Про укладання контракту з Пашкульським А.В. 

Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович  

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Криницька 

Оксана Юріївна 

- голова постійної комісії обласної ради 

з питань приватизації, власності, 

підприємництва, інвестицій, та захисту 

прав споживачів 
      

11) Про призначення Юдіна М.Г. на посаду директора комунального 

підприємства "Агентство розвитку Черкащини Черкаської обласної ради" 

Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович  

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Криницька 

Оксана Юріївна 

- голова постійної комісії обласної ради 

з питань приватизації, власності, 

підприємництва, інвестицій, та захисту 

прав споживачів 
 

 12) Про утворення тимчасової контрольної  комісії з перевірки фінансово-

господарської діяльності  Черкаського обласного комунального підприємства 

«Фармація» 

          Доповідають: 

Колісник 

Максим Вікторович  

- депутат обласної ради 

 

13) Про зміну найменування закладу та затвердження Статуту КЗ 

«Черкаський обласний центр планування сім’ї та репродукції людини 

Черкаської обласної ради»  

          Доповідають: 

Ситник  

Анатолій Павлович  

- директор Департаменту охорони 

здоров’я облдержадміністрації 

Криницька 

Оксана Юріївна 

- голова постійної комісії обласної ради 

з питань приватизації, власності, 

підприємництва, інвестицій, та захисту 

прав споживачів 
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 9. Про план роботи Черкаської обласної ради на 2015 рік 

 

               Доповідають: 

Коваленко 

Валентина Михайлівна 

- голова обласної ради 

Овчаренко 

Микола Семенович 

- голова постійної комісії обласної ради 

з питань регламенту, депутатської 

етики та місцевого самоврядування 
                                             

10. Про звернення депутатів обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про внесення змін до  

чинного законодавства в бюджетній сфері 

          Доповідають: 

Коваленко 

Валентина Михайлівна 

- голова обласної ради 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
             

            11. Про звернення Черкаської обласної ради до Президента України 

П.Порошенка, Прем`єр-міністра України А.Яценюка, голови Верховної Ради 

України  В. Гройсмана з приводу фінансової децентралізації влади  

           Доповідає: 
 

Майборода  

Любов Володимирівна  

- керівник депутатської групи «Гідність» 

 
 

              12. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України П.Порошенка, Голови Верховної Ради України В. Гройсмана, Прем`єр-

міністра України А.Яценюка щодо недопустимості руйнування фінансової 

основи місцевого самоврядування в Україні  

                Доповідає: 

Лошков  

Олександр Геннадійович  

- депутат обласної ради 

 

 13. Про звернення  депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

недоцільності ліквідації Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв 

Чорнобиля та повернення йому статусу Академії 

           Доповідає: 

Кришталь 

Микола Андрійович  

- депутат обласної ради 

 

 14. Про звернення  депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та 

продовольства України про зміни в чинному законодавстві аграрної галузі  

           Доповідає: 

Старікова 

Наталія Володимирівна  

- депутат обласної ради 
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 15. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до  Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України щодо підвищення соціальних стандартів 

           Доповідає: 

Коваленко 

Валентина Михайлівна 

- голова обласної ради 

 

 

І  Оголошення заяв, повідомлень 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Мартинова О.М. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

жителів області, представників влади, громадськості, міжнародної спільноти 

щодо звільнення з – під варти народного депутата України Надії Савченко. 

Запропонувала включити питання до порядку денного сесії 

 

Шмиголь М.К., Ткаченко Ю.О. 

 

ІІ  Затвердження порядку денного сесії 

 

Порядок денний за основу 

«За» -73 , «Проти» - 1 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 0 . 

 

ВИСТУПИЛИ:  Майборода Л.В. – запропонувала змінити черговість розгляду 

питань, а саме питання № 10-15 розглянути на початку сесії. 

 

Гресь В.А., Колісник М.В., Старікова Н.В.  

 

Голосування за пропозицію Майбороди Л.В. 

«За» -34 , «Проти» -3 , «Утрималося» - 14, «Не голосувало» - 23. 

 

Голосування за пропозицію Мартинової О.М. 

«За» -68 , «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 1 . 

 

 

ВИРІШИЛИ:  

включити до порядку денного сесії  питання «Про звернення депутатів 

Черкаської обласної ради до жителів області, представників влади, 

громадськості, міжнародної спільноти щодо звільнення з – під варти народного 

депутата України Надії Савченко» 

 

Голосування за порядок денний в цілому. 

«За» -71 , «Проти» - 0 , «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 1 . 
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1. СЛУХАЛИ:  

Кравченко Н.М. – Про обласний бюджет на 2015 рік 

 

ВИСТУПИЛИ:  Костогриз І.І., Очаренко С.А., Майборода Л.В., Бондаренко А.В., 

Касян В.П., Турченяк О.В.,  Ткаченко Ю.О., Гресь В.А., Кучер Г.М. 

  

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2015 рік" прийняти, 

додається. 

 

«За» -74 , «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 0 . 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

30.01.2014 № 28-1/VI «Про обласний бюджет  на 2014 рік» 

 

ВИСТУПИЛИ: Овчаренко С.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної  ради від 

30.01.2014 № 28-1/VI «Про обласний бюджет  на 2014 рік»» прийняти, додається 

 

«За» - 72, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -2. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Лепьошкіну Т.Я. – Про внесення змін до Програми залучення інвестицій в 

економіку Черкаської області на 2011-2015 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Муляров Є.О., Лошков О.Г., Романенко О.Т., Костогриз І.І.,       

Корнієнко В.І., Овчаренко С.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми залучення 

інвестицій в економіку Черкаської області на 2011-2015 роки»  прийняти, 

додається. 

 

«За» - 66, «Проти» - 3, «Утрималося» -2, «Не голосувало» - 3. 

 
4. СЛУХАЛИ:  

 Чикала Р.О. – Про внесення змін до обласної комплексної програми 

«Турбота» на 2014 – 2012 роки 

 
ВИСТУПИЛИ:  Горбенко Н.А. 
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ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної комплексної 

програми «Турбота» на 2014 – 2012 роки»  прийняти, додається. 

 

«За» -69 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

5. СЛУХАЛИ:  

Коваленко К.Ю. – Про внесення змін до рішення обласної ради від 

26.06.2012 № 16-10/VІ «Про заснування обласної стипендії перспективним 

спортсменам» 

 
ВИСТУПИЛИ:  Лега Ю.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради від 

26.06.2012 № 16-10/VІ «Про заснування обласної стипендії перспективним 

спортсменам»»  прийняти, додається. 

 

«За» -68 , «Проти» -0, «Утрималося» -1, «Не голосувало» - 5. 

 

6. СЛУХАЛИ:  

Зарічну Л.П. – Про хід виконання рішення обласної ради від 27.11.2014 № 

35-1/VI «Про регіональну   програму  модернізації комунальної 

теплоенергетики Черкаської області на 2014-2015 роки» 

 

ВИСТУПИЛИ:  Лошков О.Г., Роєнко В.Г., Кучер Г.М., Старікова Н.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про хід виконання рішення обласної ради від 

27.11.2014 № 35-1/VI «Про регіональну   програму  модернізації комунальної 

теплоенергетики Черкаської області на 2014-2015 роки»»  прийняти, додається. 

 

«За» -70 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

7. СЛУХАЛИ:  
Горду В.І. – Про надання у користування мисливських угідь ТОВ 

«Мисливське господарство «Кам’яна дубина»  для ведення мисливського 

господарства на території Черкаського району 

 

ВИСТУПИЛИ:  Лошков О.Г., Крот В.І., Кришталь М.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про надання у користування мисливських угідь 

ТОВ «Мисливське господарство «Кам’яна дубина»  для ведення мисливського 

господарства на території Черкаського району»  прийняти, додається. 
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«За» -61 , «Проти» -3, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 5. 

 

8. Питання управління майном обласної комунальної власності: 

 

1) СЛУХАЛИ:  

 Коваля С.В. - Про Програму приватизації об’єктів обласної комунальної 

власності на 2015 рік 

 

ВИСТУПИЛИ: Плаха В.В., Воєвода Ю.В., Муляров Є.А., Ткаченко Ю.О., 

Северин М.Ф., Ліпкан А.В., Кулеша В.О., Мушієк М.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про Програму приватизації об’єктів обласної 

комунальної власності на 2015 рік»  прийняти, додається. 

 

 «За» -56 , «Проти» -3, «Утрималося» - 9, «Не голосувало» -6. 

 

2) СЛУХАЛИ:  

Коваля С.В. – Про оренду майна комунального підприємства "Управління 

по експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної власності" 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Старікова Н.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про оренду майна комунального підприємства 

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

власності"»  прийняти, додається. 

«За» -58 , «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

3) СЛУХАЛИ:  

Коваля С.В. – Про оренду майна комунального підприємства «Аеропорт 

Черкаси» 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про оренду майна комунального підприємства 

«Аеропорт Черкаси»»  прийняти, додається. 

 

«За» -59, «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -7. 

 

4) СЛУХАЛИ:  

Коваля С.В. – Про оренду майна обласного комунального підприємства 

"Готельний комплекс "Дніпро" Черкаської обласної ради 
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ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про оренду майна обласного комунального 

підприємства "Готельний комплекс "Дніпро" Черкаської обласної ради»  

прийняти, додається. 

 

«За» -55 , «Проти» -3, «Утрималося» -2, «Не голосувало» -7. 

 

5) СЛУХАЛИ:  

Коваля С.В. – Про оренду комунального майна бюджетними установами 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про оренду комунального майна бюджетними 

установами»  прийняти, додається. 

 

«За» -65 , «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -0. 

 

6) СЛУХАЛИ:  

Коваля С.В. – Про передачу майна комунальної власності 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про передачу майна комунальної власності»  

прийняти, додається. 

 

«За» -57 , «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -18. 

 

7) СЛУХАЛИ:  

Коваля С.В. – Про списання майна комунальної власності 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про списання майна комунальної власності» 

прийняти, додається. 

 

 

«За» -64 , «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -2. 

 

8) СЛУХАЛИ:  

Коваля С.В. – Про відчуження об'єктів спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про відчуження об'єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області»  прийняти, 

додається. 

 

«За» -59 , «Проти» -0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» -5. 
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9) СЛУХАЛИ:  

Коваля С.В. – Про продовження терміну дії контракту з Парамоновим В.В. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ліпкан А.В., Бондаренко А.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про продовження терміну дії контракту з 

Парамоновим В.В.»  прийняти, додається. 

 

«За» -67 , «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -0. 

 

10) СЛУХАЛИ:  

Коваля С.В. – Про укладення контракту з Пашкульським А.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про укладення контракту з Пашкульським А.В.»  

прийняти, додається. 

 

«За» -65 , «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -2. 

 

11) СЛУХАЛИ:  

Коваля С.В. – Про призначення Юдіна М.Г. на посаду директора 

комунального підприємства «Агентство розвитку Черкащини Черкаської 

обласної ради» 

 

ВИСТУПИЛИ: Роєнко В.Г., Мушієк М.Г. 

 

 «За»-39, «Проти»-6, «Утрималося» -4, «Не голосувало»-18. 

Протокольно: рішення не прийнято 
 

12) СЛУХАЛИ:  

Колісника М.В. – Про утворення тимчасової контрольної комісії з 

перевірки фінансово-господарської діяльності Черкаського обласного 

комунального підприємства  «Фармація»  

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Гресь В.А., Воєвода Ю.В., Бондаренко А.В., 

Старікова Н.В., Роєнко В.Г., Денисюк А.М., Северин М.Ф., Костогриз І.І. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про утворення тимчасової контрольної комісії з 

перевірки фінансово-господарської діяльності Черкаського обласного 

комунального підприємства  «Фармація»»  прийняти, додається. 

 

«За» -60 , «Проти» -1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» -5. 
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13) СЛУХАЛИ:  

Ситника А.П. – Про зміну найменування закладу та затвердження Статуту 

КЗ «Черкаський обласний центр планування сім’ї та репродукції людини 

Черкаської обласної ради» 

 

ВИСТУПИЛИ: Костогриз І.І. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про зміну найменування закладу та затвердження 

Статуту КЗ «Черкаський обласний центр планування сім’ї та репродукції 

людини Черкаської обласної ради»»  прийняти, додається. 

 

«За» -64 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -4. 

 

9. СЛУХАЛИ:  
Коваленко В.М. – Про план роботи Черкаської обласної ради на 2015 рік 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про план роботи Черкаської обласної ради на 

2015 рік»  прийняти, додається. 

 

«За» -64 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

10. СЛУХАЛИ:  
Коваленко В.М. – Про звернення депутатів обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про внесення 

змін до чинного законодавства в бюджетній сфері 

 

ВИСТУПИЛИ: Кучер Г.М., Майборода Л.В., Бондаренко А.В., Коломієць В.В., 

Журба С.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про звернення депутатів обласної ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про 

внесення змін до чинного законодавства в бюджетній сфері»  прийняти, 

додається. 

 

«За» -64 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

11. СЛУХАЛИ:  
Майбороду Л.В. – Про звернення Черкаської обласної ради до Президента 

України П.Порошенка, Прем’єр-міністра України А.Яценюка, голови Верховної 

Ради України В.Гройсмана з приводу фінансової децентралізації влади 
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ВИСТУПИЛИ: Євич П.П., Роєнко В.Г. 

 

«За» -52 , «Проти» -1, «Утрималося» -3, «Не голосувало» -12. 

 

Протокольно: рішення не прийнято 
 

12. СЛУХАЛИ:  

Лошкова О.Г. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Президента України П.Порошенка, Прем’єр-міністра України А.Яценюка, 

голови Верховної Ради України В.Гройсмана щодо недопустимості руйнування 

фінансової основи місцевого самоврядування в Україні 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до Президента України П.Порошенка, Прем’єр-міністра України 

А.Яценюка, голови Верховної Ради України В.Гройсмана щодо недопустимості 

руйнування фінансової основи місцевого самоврядування в Україні»  прийняти, 

додається. 

 

«За» -58 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10. 

 

13. СЛУХАЛИ:  

Кришталя М.А. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо 

недоцільності ліквідації Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв 

Чорнобиля та повернення йому статусу Академії 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України 

щодо недоцільності ліквідації Черкаського інституту пожежної безпеки імені 

Героїв Чорнобиля та повернення йому статусу Академії» прийняти, додається. 

 

«За» -62 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -6. 

 

14. СЛУХАЛИ:  

Старікову Н.В. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства Аграрної 

політики та продовольства України про зміни в чинному законодавстві аграрної  

галузі 

 

ВИСТУПИЛИ: Полях В.І. 
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ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства Аграрної 

політики та продовольства України про зміни в чинному законодавстві аграрної  

галузі» прийняти, додається. 

 

«За» -64 , «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -3. 

 

15. СЛУХАЛИ:  

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

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо підвищення 

соціальних стандартів  

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо підвищення 

соціальних стандартів» прийняти, додається. 

 

«За» -64 , «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -3. 

 

16. СЛУХАЛИ:  

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

жителів області, представників влади, громадськості, міжнародної спільноти 

щодо звільнення з – під варти народного депутата України Надії Савченко 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до жителів області, представників влади, громадськості, міжнародної спільноти 

щодо звільнення з – під варти народного депутата України Надії Савченко» 

прийняти, додається. 

 

«За» -61 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -7. 

 

17. СЛУХАЛИ:  

Коваленко В.М. – Про включення в порядок денний сесії питання «Про 

внесення змін до складу постійної комісії обласної ради» 

 

«За» -57 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -11. 

 

       СЛУХАЛИ:  

Коваленко В.М. – «Про внесення змін до складу постійної комісії обласної 

ради» 
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ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про внесення змін до складу постійної комісії 

обласної ради» прийняти, додається. 

 

«За» -62 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -6. 

 

 

 

 

Голова                                                                                              В. Коваленко 


