
 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

шостого скликання 

                                           

тридцять восьма сесія 

 

 

                                                          П Р О Т О К О Л 

 

 

 

05.03.2015                                               м. Черкаси                             №  42 

 

                                     

 

 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    102 

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -    76 

 

3. Присутніх запрошених осіб     -    109 

       

 

   (Списки  додаються) 

 

 

Головуюча: Коваленко В.М. 

 

 

Секретаріат:  Касян В.П., Коломієць В.В., Кришталь М.А., Лупашко О.В., 

Філіпенко П.С. 
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Порядок денний: 
 

1. Про Стратегію регіонального розвитку Черкаської області на період до 

2020 року 

Доповідають: 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту економічного 

розвитку  і торгівлі облдержадміністрації 

 

Овчаренко 

Станіслав  Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради            

з питань планування, бюджету і фінансів  

 

          2. Про Програму економічного і соціального розвитку Черкаської області 

на 2015 рік 

          Доповідають: 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту економічного 

розвитку  і торгівлі облдержадміністрації 

 

Овчаренко 

Станіслав  Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради            

з питань планування, бюджету і фінансів 

 

3. Звіт про виконання обласного бюджету за 2014 рік 

Доповідають: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

 

Овчаренко 

Станіслав  Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради            

з питань планування, бюджету і 

фінансів  

4. Про внесення змін до комплексної програми функціонування та 

розвитку системи цивільного захисту області, забезпечення мобілізаційної 

готовності та мобілізації,створення регіонального матеріально-технічного 

резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та 

особливий період на 2014 – 2015 роки 

Доповідають: 

Криворучко 

Олександр Миколайович 

- директор Департаменту з питань 

цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації 

Кришталь 

Микола Андрійович 

 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, природокористування, 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та 

інших надзвичайних ситуацій 
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5. Про внесення змін до обласної цільової програми ”Призовна  

дільниця” на 2014 -2016 роки 

           Доповідають: 

Яшкін  

Ігор Станіславович 

- заступник обласного  військового 

комісара 

Овчаренко 

Станіслав  Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради            

з питань планування, бюджету і фінансів  

 

6. 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 

7. Про внесення змін до рішення обласної ради  від 14.12.2011 № 10-2/VI 

„Про обласну програму впровадження у навчально-виховний процес 

загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій 

„Сто відсотків“ на період до 2015 року“ 

           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 

8. Про внесення змін до обласної програми підвищення якості шкільної 

природничо-математичної освіти на період до 2015 року 

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 

9. Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.12.2006 № 6-3/V 

«Про програму розвитку фізичної культури і спорту в області на 2007 – 2014 

роки» 

Доповідають: 

Зеленський 

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту облдержадміністрації 
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Лега 

Юрій Григорович 

- голова постійної комісії обласної ради            

з питань освіти, науки, культури, 

духовності, молодіжної політики та 

спорту 

 

10. Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.01.2015 № 36-1/VI 

«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  

 11.  Питання управління майном обласної комунальної власності 

 1) Про перелік суб’єктів (об’єктів) обласної комунальної власності 

           Доповідають:  

Дудник 

Наталія Дмитрівна  

- завідуюча сектором ефективності 

використання майна 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 
 

2) Про передачу майна комунальної власності 

Доповідають: 

Дудник 

Наталія Дмитрівна  

- завідуюча сектором ефективності 

використання майна 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 передачу м'якого інвентарю 

Доповідають: 

Дудник 

Наталія Дмитрівна  

- завідуюча сектором ефективності 

використання майна 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 
 
 

4) Про оренду комунального майна бюджетними установами 

Доповідають: 

Дудник 

Наталія Дмитрівна  

- завідуюча сектором ефективності 

використання майна 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 внесення змін до рішення обласної ради від 27.11.2014 №35-15/VI 

«Про оренду комунального майна бюджетними установами» 

          Доповідають: 

Дудник 

Наталія Дмитрівна  

- завідуюча сектором ефективності 

використання майна 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 

 

6) Про оренду майна комунального підприємства "Річковий вокзал" 

Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Дудник 

Наталія Дмитрівна  

- завідуюча сектором ефективності 

використання майна 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 
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7) Про встановлення пільгової орендної плати 

Доповідають: 

Дудник 

Наталія Дмитрівна  

- завідуюча сектором ефективності 

використання майна 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 часткове звільнення від сплати надходжень від орендної плати 

Доповідають: 

Дудник 

Наталія Дмитрівна  

- завідуюча сектором ефективності 

використання майна 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 Сіренком Л.В. 

Доповідають: 

Дудник 

Наталія Дмитрівна  

- завідуюча сектором ефективності 

використання майна 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 

 

10) Про призначення Грицюка І.Ю. генеральним директором КП 

«Облпаливо» 

Доповідають: 

Колісник 

Максим Вікторович  

- депутат обласної ради 

Криницька  

Оксана Юріївна  

- голова постійної комісії обласної ради 

з питань приватизації, власності, 

підприємництва, інвестицій  та захисту 

прав споживачів 
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11) Про безоплатну передачу компонентів та препаратів донорської крові 

закладам охорони здоров’я інших регіонів, Міністерства оборони України 

та Міністерства внутрішніх справ України 

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 

 

12) Звіт про роботу комунального підприємства «Агентство розвитку 

Черкащини Черкаської обласної ради» 

Доповідають: 

Хмільківський 

Анатолій Васильович  

- в.о. директора  комунального 

підприємства «Агентство розвитку  

Черкащини Черкаської обласної ради» 

Криницька  

Оксана Юріївна  

- голова постійної комісії обласної ради 

з питань приватизації, власності, 

підприємництва, інвестицій  та захисту 

прав споживачів 

 

 13) Звіт про роботу комунального підприємства «АТП Черкаської 

обласної ради» 

          Доповідають: 

Канівець 

Володимир Іванович  

- директор  комунального підприємства  

«АТП Черкаської обласної ради» 

Криницька  

Оксана Юріївна  

- голова постійної комісії обласної ради 

з питань приватизації, власності, 

підприємництва, інвестицій  та захисту 

прав споживачів 
 

  

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 розробки та прийняття Закону України з 

регулювання споживання солі в чистому виді в Україні 

Доповідає: 

Романенко 

Олександр Трохимович 

- депутат обласної ради  
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13. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

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

міністра України А.Яценюка щодо визнання ОУН та УПА воюючою стороною у 

визвольній боротьбі за незалежність України 

          Доповідає: 

Лошков  

Олександр Геннадійович  

- депутат обласної ради 

 

 14. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністерства 

екології та природних ресурсів України  щодо підтримки створення 

національного природного парку «Холодний Яр» 

        Доповідає: 

Кришталь 

Микола Андрійович 

- голова постійної комісії обласної ради             

з питань екології, 

природокористування, ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС та інших 

надзвичайних ситуацій 

 

 

І  Оголошення заяв, повідомлень 

 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Черевко О.В., Павленко І.Ф., Колісник М.В., Скалацький В.П., представник 

громад сіл Яснозір’я та Мошни Маніло М.М., Полях В.І., Артеменко О.Д.  

 

ВИСТУПИЛИ:  Майборода Л.В. – запропонувала зняти з порядку денного сесії 

звіт про роботу комунального підприємства «АТП Черкаської обласної ради» та  

питання № 13-14. 

 

ІІ  Затвердження порядку денного сесії 

 

Голосування за «Порядок денний за основу» 

«За» -73 , «Проти» - 0 , «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 2. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Майборода Л.В., яка запропонувала виключити з порядку денного питання: 

1) «Звіт про роботу комунального підприємства «АТП Черкаської обласної 

ради»; 

2)  «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністерства 

екології та природних ресурсів України щодо підтримки створення 

національного природного парку «Холодний Яр» 

 

 

 



 9 

Голосування за І пропозицію Майбороди Л.В.   

«За» -22 , «Проти» -14 , «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 33. 

 

Голосування за ІІ пропозицію Майбороди Л.В. 

«За» -21 , «Проти» - 13 , «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 37 . 

 

 

Порядок денний в цілому 

«За» -73 , «Проти» - 0 , «Утрималося» -1, «Не голосувало» - 2 . 

 

  

1. СЛУХАЛИ:  

Карманніка Р.В. – Про Стратегію регіонального розвитку Черкаської 

області на період до 2020 року 

 

 

ВИСТУПИЛИ:  Очаренко С.А., Кучер Г.М., Старікова Н.В. 

  

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради "Про Стратегію регіонального розвитку Черкаської 

області на період до 2020 року " прийняти, додається. 

 

«За» - 70 , «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6 . 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

Черкаської області на 2015 рік 

 

ВИСТУПИЛИ: Овчаренко С.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про Програму економічного і соціального 

розвитку Черкаської області на 2015 рік» прийняти, додається 

 

«За» - 72, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -4. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Кравченко Н.М. – Звіт про виконання обласного бюджету 

 

ВИСТУПИЛИ: Овчаренко С.А., Мушієк М.Г., Воєвода Ю.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Звіт про виконання обласного бюджету»  

прийняти, додається. 
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«За» - 72, «Проти» - 0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 4. 

 
4. СЛУХАЛИ:  

Криворучка О.М. – Про внесення змін до комплексної програми 

функціонування та розвитку системи цивільного захисту області, забезпечення 

мобілізаційної готовності та мобілізації,створення регіонального матеріально-

технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у 

мирний час та особливий період на 2014 – 2015 роки 

 

ВИСТУПИЛИ:  Кришталь М.А. 

 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про внесення змін до комплексної програми 

функціонування та розвитку системи цивільного захисту області, забезпечення 

мобілізаційної готовності та мобілізації,створення регіонального матеріально-

технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у 

мирний час та особливий період на 2014 – 2015 роки»  прийняти, додається. 

 

«За» -71 , «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 4. 

 

5. СЛУХАЛИ:  
Яшкіна І.С. – Про внесення змін до обласної цільової програми ”Призовна  

дільниця” на 2014 -2016 роки 

 
ВИСТУПИЛИ:  Овчаренко С.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної цільової програми 

”Призовна дільниця” на 2014 -2016 роки»  прийняти, додається. 

 

«За» -74 , «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 2. 

 

6. СЛУХАЛИ:  

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

«Турбота» на 2014 – 2020 роки 

 

ВИСТУПИЛИ:  Горбенко Н.А. 

 
ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної комплексної 

програми «Турбота» на 2014 – 2020 роки»  прийняти, додається. 

 

«За» -69, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -7. 
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7. СЛУХАЛИ:  
Данилевського В.В. – Про внесення змін до рішення обласної ради  від 

14.12.2011 № 10-2/VI „Про обласну програму впровадження у навчально-

виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-

комунікаційних технологій „Сто відсотків“ на період до 2015 року“ 

 

ВИСТУПИЛИ:  Лега Ю.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

14.12.2011 № 10-2/VI „Про обласну програму впровадження у навчально-

виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-

комунікаційних технологій „Сто відсотків“ на період до 2015 року“  »  прийняти, 

додається. 

 

«За» -70 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6. 

 

8. СЛУХАЛИ:  
Данилевського В.В. – Про внесення змін до обласної програми підвищення 

якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року 

 

ВИСТУПИЛИ:  Лега Ю.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної програми 

підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 

року»  прийняти, додається. 

 

«За» -71 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -5. 

 

9. СЛУХАЛИ:  
Зеленського М.В. – Про внесення змін до рішення обласної ради від 

22.12.2006 № 6-3/V «Про програму розвитку фізичної культури і спорту в області 

на 2007 – 2014 роки» 

 

ВИСТУПИЛИ:  Лега Ю.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

22.12.2006 № 6-3/V «Про програму розвитку фізичної культури і спорту в області 

на 2007 – 2014 роки»»  прийняти, додається. 

 

«За» -72 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -4. 
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10. СЛУХАЛИ: 

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

21.01.2015 № 36-1/VI «Про обласний бюджет на 2015 рік» 

 

ВИСТУПИЛИ: Воєвода Ю.В., Горобець В.В., Кришталь М.А., Майборода Л.В., 

Кучер Г.М., Коваль В.В., Костогриз І.І., Ткаченко Ю.О., Мушієк М.Г.,  

Овчаренко С.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

21.01.2015 № 36-1/VI «Про обласний бюджет на 2015 рік»»  прийняти, 

додається. 

 

«За» - 67, «Проти» - 0, «Утрималося» -1, «Не голосувало» - 8. 

 

 

11. Питання управління майном обласної комунальної власності: 

 

1) СЛУХАЛИ:  

 Дудник Н.Д. – Про перелік суб’єктів  (об’єктів) обласної комунальної 

власності  

 

ВИСТУПИЛИ: Філіпенко П.С., Лошков О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про перелік суб’єктів  (об’єктів) обласної 

комунальної власності»  прийняти, додається. 

 

 «За» -57 , «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 3. 

 

2) СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д.  – Про передачу майна комунальної власності 

 

ВИСТУПИЛИ: Філіпенко П.С. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про передачу майна комунальної власності»  

прийняти, додається. 

 

«За» -60 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

3) СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. – Про передачу м’якого інвентарю  

 

ВИСТУПИЛИ: Філіпенко П.С. 



 13 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про передачу м’якого інвентарю» прийняти, 

додається. 

 

«За» -61, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -4. 

 

4) СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. – Про оренду комунального майна бюджетними установами 

 

ВИСТУПИЛИ: Філіпенко П.С. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про оренду комунального майна бюджетними 

установами»  прийняти, додається. 

 

«За» -60 , «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -5. 

 

5) СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. – Про внесення змін до рішення обласної ради від 27.11.2014 

№35-15/VI «Про оренду комунального майна бюджетними установами» 

 

ВИСТУПИЛИ: Філіпенко П.С. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

27.11.2014 №35-15/VI «Про оренду комунального майна бюджетними 

установами»»  прийняти, додається. 

 

«За» -61 , «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -5. 

 

6) СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. – Про оренду майна комунального підприємства «Річковий 

вокзал» Черкаської обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ: Філіпенко П.С. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про оренду майна комунального підприємства 

«Річковий вокзал» Черкаської обласної ради»  прийняти, додається. 

 

«За» -59 , «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -5. 

 

7) СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. – Про встановлення пільгової орендної плати 
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ВИСТУПИЛИ:  

Колісник М.В., Мартинова О.М., Костогриз І.І., Ліпкан А.В.,  

Філіпенко П.С. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про встановлення пільгової орендної плати» 

прийняти, додається. 

 

«За» -57, «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -9. 

 

 

8) СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. – Про часткове звільнення від сплати надходжень від 

орендної плати 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Касян В.П., Кулеша В.О., Турченяк О.В., Руснак Т.Г. 

  

Кулеша В.О. запропонував голосувати за кожний об’єкт окремо. 

 

Голосування «Про звільнення на 2015 рік від сплати 50 відсотків 

надходжень від орендної плати до загального фонду обласного бюджету 

комунального підприємства «Аеропорт Черкаси» 

 

«За» -53 , «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -12. 

 

 

Голосування «Про звільнення на 2015 рік від сплати 50 відсотків 

надходжень від орендної плати до загального фонду обласного бюджету 

комунального підприємства «Річковий вокзал» Черкаської обласної ради 

 

«За» -53 , «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -12. 

 

 

Голосування «Про звільнення на 2015 рік від сплати 50 відсотків 

надходжень від орендної плати до загального фонду обласного бюджету 

комунального підприємства «Управління по експлуатації будинку рад та 

об’єктів обласної комунальної власності»  

 

«За» -58 , «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -7. 
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Голосування «Про звільнення на 2015 рік від сплати 50 відсотків 

надходжень від орендної плати до загального фонду обласного бюджету 

комунального підприємства «Монастирищенська центральна районна аптека  

№ 17» Черкаської обласної ради 

«За» -46 , «Проти» -1, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» -16 (не 

прийнято) . 

 

Голосування «Про звільнення на 2015 рік від сплати 50 відсотків 

надходжень від орендної плати до загального фонду обласного бюджету 

редакції газети «Черкаський край» 

«За» -54 , «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -10. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про часткове звільнення від сплати надходжень 

від орендної плати»  (зі змінами)  прийняти, додається. 

 

«За» -58 , «Проти» -1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» -5. 

 

 

9) СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. – Про продовження терміну дії контракту з Сіренком Л.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про продовження терміну дії контракту з 

Сіренком Л.В.»  прийняти, додається. 

 

«За» -60 , «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -6. 

 

10) СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. – Про призначення Грицюка І.Ю. генеральним директором 

КП «Облпаливо» 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про призначення Грицюка І.Ю. генеральним 

директором КП «Облпаливо»»  прийняти, додається. 

 

«За» -55 , «Проти» -1, «Утрималося» -2, «Не голосувало» -8. 

 

11) СЛУХАЛИ:  

Найдана О.В.  – Про безоплатну передачу компонентів та препаратів 

донорської крові закладам охорони здоров’я інших регіонів, Міністерства 

оборони України та Міністерства внутрішніх справ України 
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 ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про безоплатну передачу компонентів та 

препаратів донорської крові закладам охорони здоров’я інших регіонів, 

Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України»  

прийняти, додається. 

 

«За» -62 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -4. 

 

 

12) СЛУХАЛИ:  

Хмільківського А.В. – Звіт про роботу комунального підприємства 

«Агентство розвитку Черкащини Черкаської обласної ради»  

 

ВИСТУПИЛИ: Турченяк О.В., Сегеда Ю.Ю., Руснак Т.Г., Касян В.П., 

Бондаренко А.В., Філіпенко П. С. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Звіт про роботу комунального підприємства 

«Агентство розвитку Черкащини Черкаської обласної ради» »  взяти до відома, 

додається. 

 

«За» -55 , «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -10. 

 

13) СЛУХАЛИ:  

Канівця В.І. – Звіт про роботу комунального підприємства «АТП 

Черкаської обласної ради» 

 

ВИСТУПИЛИ: Філіпенко С.П. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Звіт про роботу комунального підприємства 

«АТП Черкаської обласної ради»»  прийняти, додається. 

«За» -56 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -10. 

 

12. СЛУХАЛИ:  
Романенка О.Т. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Президента України П.Порошенка, Голови Верховної Ради України 

В.Гройсмана, Прем’єр-міністра України А.Яценюка щодо розробки та прийняття 

Закону України з регулювання споживання солі в чистому виді в Україні 

 

ВИСТУПИЛИ: Журба С.В., Губенко І.Я., Костогриз І.І. 

«За» -32 , «Проти» -2, «Утрималося» -6, «Не голосувало» -27. 

 

Протокольно: рішення не прийнято 



 17 

 

13. СЛУХАЛИ:  

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

Президента України П.Порошенка, Голови Верховної Ради України 

В.Гройсмана, Прем’єр-міністра України А.Яценюка щодо визнання ОУН та УПА 

воюючою стороною у визвольній боротьбі за незалежність України 

 

 

ВИСТУПИЛИ: Хижняк В.М., Мушієк М.Г., Костогриз І.І., Мартинова О.М. 

 

Протокольно: рішення не прийнято 
 

«За» -50 , «Проти» -1, «Утрималося» -5, «Не голосувало» -11. 

 

14. СЛУХАЛИ:  

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

Міністерства екології та природних ресурсів України  щодо підтримки створення 

національного природного парку «Холодний Яр» 

 

ВИСТУПИЛИ: Сегеда Ю.Ю., Коваль В.В., Касян В.П., Мушієк М.Г. 

 

Протокольно: рішення не прийнято 
 

«За» -35 , «Проти» -1, «Утрималося» -13, «Не голосувало» -18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова                                                                                              В. Коваленко 


