
 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

шостого скликання 

                                           

тридцять дев’ята сесія 

 

 

                                                          П Р О Т О К О Л 

 

 

 

24.04.2015                                               м. Черкаси                             №  43 

 

                                     

 

 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    101 

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -    67 

 

3. Присутніх запрошених осіб     -    95 

       

 

   (Списки  додаються) 

 

 

Головуюча: Коваленко В.М. 

 

 

Секретаріат:  Беззубенко В.А., Борисенко В.А., Козак М.М.,          

Ніжніков В.М., Олійник О.В. 
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Порядок денний: 
 

 

1. Звіт голови обласної ради 

Доповідає: 

Коваленко 

Валентина Михайлівна  

- голова обласної ради 

 

2. Про обласну комплексну програму щодо медичного, соціального 

забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2017 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 

3.Про обласну програму розвитку громадянського суспільства на період до 

2019 року 

          Доповідають: 

Пасічник 

Сергій Леонідович 

- директор  Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікації з громадськістю 

облдержадміністрації 

 

Лега  

Юрій Григорович 

- голова постійної комісії з питань освіти, 

науки, культури, духовності, молодіжної 

політики та спорту 

 

4. Про програму підтримки розвитку сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів у Черкаській області на період до 2015 року 

Доповідають: 

Точений  

Іван Григорович 

- заступник директора Департаменту 

агропромислового розвитку 

облдержадміністрації 

 

Корнієнко 

Василь Іванович 

- голова постійної комісії обласної ради            

з питань агропромислового комплексу, 

соціального розвитку села та земельних 

відносин 
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5. Про обласну програму профілактики та лікування стоматологічних 

захворювань на 2015 – 2020 роки 

Доповідають: 

Найдан 

Олег Володимирович 

- заступник директора Департаменту 

охорони здоров’я облдержадміністрації 

Губенко 

Інна Яківна 

- голова постійної комісії обласної ради            

з питань охорони здоров’я, материнства та 

дитинства 

  

 6. Про обласну програму соціального розвитку навчально-матеріальної 

бази, гуртожитків Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького та поліпшення умов навчання і проживання студентів на 2015 – 

2019 роки 

          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 

7. 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 
 

8.  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  

 

9. Про звільнення Борисенка О.В. 

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 

 

10. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.12.2009 № 31-

2/V«Про обласну комплексну програму збереження здоров`я та кадрового 

потенціалу медичних та фармацевтичних працівників на 2010-2014 роки» 

Доповідають: 

Найдан 

Олег Володимирович 

- заступник директора Департаменту охорони 

здоров’я облдержадміністрації 

Губенко 

Інна Яківна 

- голова постійної комісії обласної ради            

з питань охорони здоров’я, материнства та 

дитинства 

 

11. Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.04.2011 № 5-5/VI 

«Про затвердження обласної цільової програми забезпечення збереженості 

документів Національного архівного фонду на 2011-2015 роки» 

          Доповідають: 

Клименко  

Тетяна Анатоліївна 

- директор Державного архіву 

Черкаської області 

Лега  

Юрій Григорович 

- голова постійної комісії з питань 

освіти, науки, культури, духовності, 

молодіжної політики та спорту 

  

12. Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.08.2004 № 17-8/IV 

«Про обласну премію імені Порфирія Демуцького в галузі аматорської народної 

творчості» 

Доповідають: 

Власов 

Олексій Анатолійович 

- начальник управління культури 

облдержадміністрації 

Лега  

Юрій Григорович 

- голова постійної комісії з питань 

освіти, науки, культури, духовності, 

молодіжної політики та спорту 

 

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

"Про обласну комплексну програму "Турбота" на 2014-2020 роки" 

Доповідають: 

Чикало 

 Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

Горбенко 

Наталія Арсентіївна 

- голова постійної комісії обласної ради 

з питань праці та соціального захисту 

населення 
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14. Про припинення права користування мисливськими угіддями 

державного підприємства «Золотоніське лісове господарство» 

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 

 

 15. Про надання у користування мисливських угідь ТОВ «Мисливське 

господарство «Коробівське» на територіях  Золотоніського  та Черкаського 

районів  

          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 

  

16. Про надання у користування мисливських угідь ТОВ «Мисливське 

господарство «Совин Яр» на території Звенигородського 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 

  

17. Про внесення змін до рішення обласної ради від 09.08.2013 № 24-8/VI 

«Про ставки збору за заготівлю другорозрядних лісових матеріалів, здійснення 

побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів 

області (спеціальне використання лісових ресурсів) 

          Доповідають: 

  Дзюбенко 

  Олександр Миколайович 

- начальник обласного управління 

лісового та мисливського господарства 
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Кришталь 

Микола Андрійович 

 

 

- 

 

голова постійної комісії обласної ради  

з питань екології, 

природокористування, ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС та інших 

надзвичайних ситуацій 

   

 18. Про погодження надання спеціального дозволу ТОВ «Національна 

горілчана компанія» 

Доповідає: 

Кришталь 

Микола Андрійович 

 

- голова постійної комісії обласної ради 

з питань екології, 

природокористування, ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС та інших 

надзвичайних ситуацій 

 

19. Про деякі питання набуття права власності на об’єкти безхазяйного 

нерухомого майна на території області 

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 

 

20. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) 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 
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2) 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 

 

3) Про оренду майна Черкаського обласного інституту післядипломної 

освіти педагогічних працівників 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 

 

4)Про списання 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 

 

5)Про внесення змін до рішень обласної ради  

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 

 

 6) Про завершення будівництва об’єкта 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 

 

7)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 

 

8)Про зміну найменування закладу та затвердження Статуту 

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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9) Про призначення Валової М.О. на посаду директора комунального 

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

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 

  

10) Звіт про роботу комунального проектно-виробничого архітектурно-

планувального підприємства "Облархбюро" Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

 Головата 

Оксана  Дмитрівна 

- директор комунального проектно-

виробничого архітектурно-

планувального підприємства 

"Облархбюро" Черкаської обласної 

ради 

Криницька 

Оксана Юріївна 

- голова постійної комісії обласної ради 

з питань приватизації, власності, 

підприємництва, інвестицій, та захисту 

прав споживачів 

  

11) Звіт про роботу комунального підприємства "Черкаське обласне 

об’єднане бюро технічної інвентаризації" 

Доповідають: 

Філінська 

Тетяна Анатоліївна 

- директор комунального підприємства 

"Черкаське обласне об’єднане бюро 

технічної інвентаризації" 

Криницька 

Оксана Юріївна 

- голова постійної комісії обласної ради 

з питань приватизації, власності, 

підприємництва, інвестицій, та захисту 

прав споживачів 

 

21.  Про затвердження розподілу препаратів інсуліну та виробів медичного 

призначення 

Доповідають: 

Найдан 

Олег Володимирович 

- заступник директора Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації 
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Губенко 

Інна Яківна 

- голова постійної комісії обласної ради            

з питань охорони здоров’я, 

материнства та дитинства 

 

22. Про звернення до Президента України 

Доповідає: 

Коваленко 

Валентина Михайлівна  

 

- голова обласної ради 

23. Про внесення доповнень до Регламенту обласної ради 

Доповідає: 

Майборода  

Любов Володимирівна  

- керівник депутатської групи «Гідність» 

  

24. Про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради 

Рибака А.М. 

Доповідає: 

Коваленко 

Валентина Михайлівна  

- голова обласної ради 

 

25. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо призупинення дії постанови Кабінету Міністрів України 

від 02.07.2014 

Доповідає: 

Коваленко 

Валентина Михайлівна  

- голова обласної ради 

 

 

 26. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України 

          Доповідає: 

Коваленко 

Валентина Михайлівна  

- голова обласної ради 

 

      

27. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України про обєднання територіальних громад шляхом проведення місцевого 

референдуму лише за згодою місцевих мешканців 

          Доповідає: 

Лошков  

Олег Геннадійович  

- депутат обласної ради 
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Оголошення заяв, повідомлень. 

 

ВИСТУПИЛИ: Кучер Г.М., Євич П.П., Касян В.П., Полях В.І., Озірний О.А., 

Терещук І.К. 

Лошков О.Г. – запропонував включити до порядку денного сесії  питання 

«Про звернення депутатів обласної ради про об’єднання територіальних громад 

шляхом проведення місцевого референдуму лише за згодою місцевих 

мешканців» 

Голосування за порядок денний за основу: 

«За» - 63, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

Голосування за пропозицію Лошкова О.Г. про включення питання до 

порядку денного. 

«За» -56, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 11. 

 

Голосування за порядок денний в цілому: 

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

 

1. СЛУХАЛИ:  

Коваленко В.М. -  Про звіт голови обласної ради.  

ВИСТУПИЛИ: 

Майборода Л.В.,  Старікова Н.В., Роєнко В.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Звіт голови обласної ради взяти до відома прийняти, додається. 

«За» - 66, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 0. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Чикало Р.О. – Про обласну комплексну програму щодо медичного, 

соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної 

підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2017 

роки 

 

ВИСТУПИЛИ:  Горбенко Н.А. 

  

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради "Про обласну комплексну програму щодо 

медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, 

професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції 

на 2015-2017 роки" прийняти, додається. 

 

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

Пасічника С.Л. - Про обласну програму розвитку громадянського 

суспільства на період до 2019 року 

 

ВИСТУПИЛИ: Лега Ю.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про обласну програму розвитку громадянського 

суспільства на період до 2019 року» прийняти, додається 

 

«За» - 64, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -5. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Точеного І.Г. – Про програму підтримки розвитку сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів у Черкаській області на період до 2015 року 

 

ВИСТУПИЛИ: Воєвода Ю.В., Майборода Л.В., Романенко О.Т., Старікова Н.В., 

Турченяк О.В., Коваль В.В., Полях В.І., Корнієнко В.І., Овчаренко С.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про програму підтримки розвитку 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Черкаській області на 

період до 2015 року»  прийняти, додається. 

 

«За» - 54, «Проти» - 0, «Утрималося» -7, «Не голосувало» - 8. 

 
5. СЛУХАЛИ:  

 Найдана О.В. – Про обласну програму профілактики та лікування 

стоматологічних захворювань на 2015 – 2020 роки 

 
ВИСТУПИЛИ:  Борисенко В.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про обласну програму профілактики та лікування 

стоматологічних захворювань на 2015 – 2020 роки»  прийняти, додається. 

 

«За» -53, «Проти» -0, «Утрималося» -0 , «Не голосувало» -2 . 

 

6. СЛУХАЛИ:  
 Данилевського В.В. – Про обласну програму соціального розвитку 

навчально-матеріальної бази, гуртожитків Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького та поліпшення умов навчання і 

проживання студентів на 2015 – 2019 роки 
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ВИСТУПИЛИ: Овчаренко С.А., Кришталь М.А., Майборода Л.В., Костогриз І.І., 

Судакевич В.Г., Лошков О.Г. 

 

«За» - 36, «Проти» -1, «Утрималося» -3 , «Не голосувало» -24 . 

 

Протокольно: рішення не прийнято. 

 

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

„Турбота”  на 2014 – 2020 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Горбенко Н.А., Майборода Л.В. 
 
ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної комплексної 

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

 

«За» -62 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

 

8. 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: Овчаренко С.А., Майборода Л.В. 

 

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» -62 , «Проти» -0, «Утрималося» -3, «Не голосувало» - 1. 

 

9. СЛУХАЛИ:  
Дудник Н.Д. - Про звільнення Борисенка О.В. 

 

ВИСТУПИЛИ:  Овчаренко С.А., Майборода Л.В., Бондаренко А.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про звільнення Борисенка О.В.»  прийняти, 

додається. 

 

«За» -58 , «Проти» -2, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» -2. 
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10. СЛУХАЛИ:  

Найдана О.В. – Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.12.2009 

№ 31-2/V«Про обласну комплексну програму збереження здоров`я та кадрового 

потенціалу медичних та фармацевтичних працівників на 2010-2014 роки» 

 

ВИСТУПИЛИ:  Борисенко В.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

25.12.2009 № 31-2/V«Про обласну комплексну програму збереження здоров`я та 

кадрового потенціалу медичних та фармацевтичних працівників на 2010-2014 

роки»  прийняти, додається. 

 

«За» -66 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 0. 

 

11. СЛУХАЛИ:  
Клименко Т.А. – Про внесення змін до рішення обласної ради від 

29.04.2011 № 5-5/VI «Про затвердження обласної цільової програми 

забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду на 2011-

2015 роки» 

 

ВИСТУПИЛИ:  Лега Ю.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

29.04.2011 № 5-5/VI «Про затвердження обласної цільової програми 

забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду на 2011-

2015 роки»»  прийняти, додається. 

 

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

 

12. СЛУХАЛИ:  
Власова О.А. – Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.08.2004 

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

народної творчості» 

 

ВИСТУПИЛИ:  Лега Ю.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

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

аматорської народної творчості»»  прийняти, додається. 

 

«За» -62 , «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 
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13. СЛУХАЛИ:  

Чикала Р.О. – Про хід виконання рішення обласної ради від 30.01.2014 № 

28-2/VI "Про обласну комплексну програму "Турбота" на 2014-2020 роки" 

 

ВИСТУПИЛИ:  Горбенко Н.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про хід виконання рішення обласної ради від 

30.01.2014 № 28-2/VI "Про обласну комплексну програму "Турбота" на 2014-

2020 роки"»  прийняти, додається. 

 

«За» -63 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

 

14. СЛУХАЛИ:  

Дзюбенка О.М.  – Про припинення права користування мисливськими 

угіддями державного підприємства «Золотоніське лісове господарство» 

 

ВИСТУПИЛИ:  Осадчий С.С. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про припинення права користування 

мисливськими угіддями державного підприємства «Золотоніське лісове 

господарство»»  прийняти, додається. 

 

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

 

15. СЛУХАЛИ:  
Дзюбенка О.М.  – Про надання у користування мисливських угідь ТОВ 

«Мисливське господарство «Коробівське» на територіях  Золотоніського  та 

Черкаського районів  

 

ВИСТУПИЛИ:  Гресь В.А., Лошков О.Г., Праведник О.П., Муляров Є.А., 

Майборода Л.В., Касян В.П., Кулініч В.В. 

 

«За» -44 , «Проти» -2, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» -13. 

Протокольно: рішення не прийнято 
 

16. СЛУХАЛИ:  
Дзюбенка О.М.  – Про надання у користування мисливських угідь ТОВ 

«Мисливське господарство «Совин Яр» на території Звенигородського району 

 

ВИСТУПИЛИ:  Гресь В.А., Осадчий С.С., Коломієць В.В., Касян В.П.,       

Кулініч В.В., Черевко О.В. 

«За» -43, «Проти» -1, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» -16. 

Протокольно: рішення не прийнято 
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17. СЛУХАЛИ:  
Дзюбенка О.М.  – Про внесення змін до рішення обласної ради від 

09.08.2013 № 24-8/VI «Про ставки збору за заготівлю другорозрядних лісових 

матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних 

властивостей лісів області (спеціальне використання лісових ресурсів) 

 

ВИСТУПИЛИ:  Осадчий С.С. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

09.08.2013 № 24-8/VI «Про ставки збору за заготівлю другорозрядних лісових 

матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних 

властивостей лісів області (спеціальне використання лісових ресурсів) прийняти, 

додається. 

 

«За» -55, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -11. 

 

18. СЛУХАЛИ:  
Осадчого С.С.  – Про погодження надання спеціального дозволу ТОВ 

«Національна горілчана компанія» 

 

ВИСТУПИЛИ: Коломієць В.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про погодження надання спеціального дозволу 

ТОВ «Національна горілчана компанія» прийняти, додається. 

 

«За» - 58, «Проти» -2, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -6. 

 
19. СЛУХАЛИ:  

Криворучка О.М.  – Про деякі питання набуття права власності на об’єкти 

безхазяйного нерухомого майна на території області 

 

ВИСТУПИЛИ:  Осадчий С.С. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про деякі питання набуття права власності на 

об’єкти безхазяйного нерухомого майна на території області» прийняти, 

додається. 

 

«За» - 59, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -6. 
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20. Питання управління майном обласної комунальної власності: 

 

1) СЛУХАЛИ:  

 Дудник Н.Д. - Про передачу майна комунальної власності 

 

ВИСТУПИЛИ: Криницька О.Ю. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про передачу майна комунальної власності»  

прийняти, додається. 

 

 «За» -58 , «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» -6. 

 

2) СЛУХАЛИ:  

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

 

ВИСТУПИЛИ: Криницька О.Ю. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про оренду комунального майна бюджетними 

установами»  прийняти, додається. 

 

«За» -53 , «Проти» -1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» -10. 

 

3) СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. – Про оренду майна Черкаського обласного інституту 

післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ: Криницька О.Ю. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про оренду майна Черкаського обласного 

інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної 

ради»  прийняти, додається. 

 

«За» -53 , «Проти» -1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» -10. 

 

4) СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. – Про списання майна комунальної власності  

 

ВИСТУПИЛИ: Криницька О.Ю. 

 

 

 

 



 18 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про списання майна комунальної власності»  

прийняти, додається. 

 

«За» -55 , «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -11. 

 

5) СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. – Про внесення змін до рішень обласної ради  

 

ВИСТУПИЛИ: Криницька О.Ю. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про внесення змін до рішень обласної ради»  

прийняти, додається. 

 

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

 

6) СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. – Про завершення будівництва об’єкта обласної комунальної 

власності  

 

ВИСТУПИЛИ: Криницька О.Ю. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про завершення будівництва об’єкта обласної 

комунальної власності»  прийняти, додається. 

 

«За» -53 , «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -13. 

 

7) СЛУХАЛИ:  

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

орендної плати  

 

ВИСТУПИЛИ: Криницька О.Ю. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про часткове звільнення від сплати надходжень 

від орендної плати»  прийняти, додається. 

 

«За» -55 , «Проти» -1, «Утрималося» -1, «Не голосувало» -9. 

 

8) СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. – Про зміну найменування закладу та затвердження Статуту 
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ВИСТУПИЛИ: Криницька О.Ю. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про зміну найменування закладу та затвердження 

Статуту»  прийняти, додається. 

 

«За» -57 , «Проти» -0, «Утрималося» -1, «Не голосувало» -8. 

 

9) СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. – Про призначення Валової М.О. на посаду директора 

комунального закладу «Черкаський обласний центр планування сім’ї та 

репродукції людини Черкаської обласної ради» 

 

ВИСТУПИЛИ: Криницька О.Ю. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про призначення Валової М.О. на посаду 

директора комунального закладу «Черкаський обласний центр планування сім’ї 

та репродукції людини Черкаської обласної ради»»  прийняти, додається. 

 

«За» -56 , «Проти» -0, «Утрималося» -1, «Не голосувало» -9. 

 

 

10) СЛУХАЛИ:  

Головату О.Д.  –  Звіт про роботу комунального проектно-виробничого 

архітектурно-планувального підприємства "Облархбюро" Черкаської обласної 

ради 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Криницька О.Ю. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Звіт про роботу комунального проектно-

виробничого архітектурно-планувального підприємства "Облархбюро" 

Черкаської обласної ради»  прийняти, додається. 

 

«За» -56 , «Проти» -0, «Утрималося» -1, «Не голосувало» -9. 

 

11) СЛУХАЛИ:  

Філінську Т.А.  –  Звіт про роботу комунального підприємства "Черкаське 

обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації" 

 

ВИСТУПИЛИ: Криницька О.Ю. 
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ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Звіт про роботу комунального підприємства 

"Черкаське обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації"»  прийняти, 

додається. 

 

«За» -54 , «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -12. 

 

21. СЛУХАЛИ:  

Найдана О.В.  –  Про затвердження розподілу препаратів інсуліну та 

виробів медичного призначення 

 

ВИСТУПИЛИ: Борисенко В.М. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Звіт про роботу комунального підприємства 

"Черкаське обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації"»  прийняти, 

додається. 

 

«За» -54 , «Проти» -0, «Утрималося» -1, «Не голосувало» -11. 

 

22. СЛУХАЛИ:  

Коваленко В.М.  –  Про звернення до Президента України 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про звернення до Президента України»  прийняти, 

додається. 

 

«За» -55 , «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -11. 

 

23. СЛУХАЛИ:  

Майбороду Л.В.  –  Про внесення доповнень до Регламенту обласної ради 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про внесення доповнень до Регламенту обласної 

ради»  прийняти, додається. 

 

«За» -54 , «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -12. 

 

 

24. СЛУХАЛИ:  

Коваленко В.М.  –  Про дострокове припинення повноважень депутата 

обласної ради Рибака А.М. 
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ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про дострокове припинення повноважень депутата 

обласної ради Рибака А.М»  прийняти, додається. 

 

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

 

25. СЛУХАЛИ:  

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

Кабінету Міністрів України щодо призупинення дії постанови Кабінету 

Міністрів України від 02.07.2014. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Кабінету Міністрів України щодо призупинення дії постанови Кабінету 

Міністрів України від 02.07.2014»  прийняти, додається. 

 

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

 

26. СЛУХАЛИ:  

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

Верховної Ради України 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Верховної Ради України»  прийняти, додається. 

 

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

 

 

27. СЛУХАЛИ:  

Лошкова О.Г. - Про звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради 

України про об’єднання територіальних громад шляхом проведення місцевого 

референдуму лише за згодою місцевих мешканців 

 

 «За» -47, «Проти» -0, «Утрималося» -1, «Не голосувало» -18. 

 

Протокольно: рішення не прийнято. 

 

 

 

Голова                                                                                              В. Коваленко 


