ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА
шостого скликання
сорокова (позачергова) сесія

ПРОТОКОЛ

м. Черкаси

28.05.2015

№ 44

1. Обрано депутатів до обласної ради

- 100

2. Взяли участь у роботі сесії
обласної ради

- 72

3. Присутніх запрошених осіб

- 96

(Списки додаються)
У роботі сесії взяли участь: народний депутат Рудик Сергій Ярославович,
головний консультант Управління по зв’язках з місцевими органами влади і
органами місцевого самоврядування Верховної Ради України Будник Максим
Анатолійович
Головуюча: Коваленко В.М.
Секретаріат:

Кулеша
В.О.,
Мартинова
Плужник М.А., Сегеда Ю.Ю.

О.М.,

Осадчий

С.С.,
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Порядок денний:
1. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до органів місцевого
самоврядування (щодо прискорення реалізації Закону України щодо
перейменування населених пунктів та інших об’єктів топоніміки, назви яких
містить символіку тоталітарних режимів та заміни комуністичної символіки на
будівлях і спорудах)
Доповідає:
Коваленко
- голова обласної ради
Валентина Михайлівна
2. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради
України (щодо повернення права органам місцевого самоврядування
розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення поза межами
населених пунктів)
Доповідає:
Осадчий
- керівник фракції «Народної Партії»
Сергій Степанович
3. Про звернення депутатів обласної ради до Президента України,
Верховної України, Кабінету Міністрів України про внесення змін до
законодавства (щодо вирішення нагальних проблемних питань, які негативно
впливають на втілення реформ на рівні місцевого самоврядування)
Доповідає:
Кравченко
- директор Департаменту фінансів
Наталія Миколаївна
облдержадміністрації
4. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента
України П.Порошенка, Голови Верховної Ради України В.Гройсмана, Прем’єрміністра України А.Яценюка (щодо необхідності зниження тарифів ЖКГ для
населення)
Доповідає:
Старікова
- депутат обласної ради
Наталія Володимирівна
5. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента
України П.Порошенка, Прем’єр-міністра України А.Яценюка та Голови
Верховної Ради України В.Гройсмана щодо перегляду рішень про підвищення
тарифів на енергоносії для населення
Доповідає:
Бондаренко
- керівник фракції ВО «Батьківщина»
Анатолій Васильович
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6. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента
України П.Порошенка, Голови Верховної Ради України В.Гройсмана, Прем’єрміністра України А.Яценюка (щодо заборони розпродажу державних
прибуткових і стратегічних підприємств)
Доповідає:
Лошков
- депутат обласної ради
Олександр Геннадійович
7. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради (щодо вшанування
пам’яті жертв трагедії вірменського народу)
Доповідає:
Колісник
- депутат обласної ради
Максим Вікторович
8. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Прем’єр-міністра
України Яценюка А.П., Президента України Порошенка П.О., Голови Верховної
Ради України В.Гройсмана, народних депутатів України щодо повернення
борцям за волю України генералу Роману Шухевичу та провіднику ОУН
Степану Бандері звання Герой України)
Доповідає:
Майборода
- депутат обласної ради, керівник
Любов Володимирівна
депутатської групи
9. Про проект перспективного плану формування територій громад
Черкаської області
Доповідають:
Пасічник
- директор Департаменту інформаційної
Сергій Леонідович
діяльності та комунікації з громадськістю
облдержадміністрації
Овчаренко
- голова постійної комісії обласної ради з
Микола Семенович
питань регламенту, депутатської етики та
місцевого самоврядування
10. Про внесення змін до обласної програми оздоровлення та відпочинку
дітей і учнівської молоді на 2009-2015 роки
Доповідають:
Зеленський
- начальник управління у справах сім'ї,
Максим Васильович
молоді та спорту облдержадміністрації
Гнідая
- заступник голови постійної комісії з
Софія Анатоліївна
питань освіти, науки, культури,
духовності, молодіжної політики та
спорту
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11. Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.01.2015 № 36-1/VI
«Про обласний бюджет на 2015 рік»
Доповідають:
Кравченко
- директор Департаменту фінансів
Наталія Миколаївна
облдержадміністрації
Овчаренко
Станіслав Анатолійович

- голова постійної комісії обласної ради
з питань планування, бюджету і фінансів

12. Про оренду комунального майна бюджетною установою
Доповідають:
Коваль
- начальник управління майном обласної
Сергій Володимирович
комунальної власності виконавчого
апарату обласної ради
Криницька
- голова постійної комісії обласної ради
Оксана Юріївна
з питань приватизації, власності,
підприємництва, інвестицій, та захисту
прав споживачів
13. Про передачу виробів медичного призначення
Доповідають:
Коваль
- начальник управління майном обласної
Сергій Володимирович
комунальної власності виконавчого
апарату обласної ради
Губенко
Інна Яківна

- голова постійної комісії обласної ради
з
питань
охорони
здоров’я,
материнства та дитинства

Голосування за порядок денний за основу:
«За» - 67, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
ВИСТУПИЛИ: Майборода Л.В., Колісник М.В., Бондаренко А.В., Губенко І.Я.,
Мушієк М.Г., Овчаренко М.С., Ткаченко Ю.О.
Майборода Л.В., яка запропонувала зняти з розгляду порядку денного сесії
питання з 1 – 8 та 12 .
Колісник М.В., який вніс пропозицію питання порядку денного сесії «Про
проект перспективного плану формування територій громад Черкаської області»
розглянути першим.
Ткаченко Ю.О., який запропонував розглянути питання 9, 10, 11, 13
порядку денного, інші - виключити.
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Голосування за пропозицію Майбороди Л.В. про виключення
вищезазначених питань з порядку денного.
«За» -51, «Проти» - 2, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 18.
Пропозиція не прийнята.
Голосування за пропозицію Колісника М.В.
«За» -60, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 12.
Пропозиція прийнята.
І голосування за порядок денний в цілому:
«За» - 36, «Проти» - 1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 34.
Голосування за пропозицію Ткаченка Ю.О.
«За» - 71, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
Пропозиція прийнята.
ІІ голосування за порядок денний в цілому:
«За» - 71, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
1. СЛУХАЛИ:
Пасічника С.Л.- Про проект перспективного плану формування територій
громад Черкаської області
ВИСТУПИЛИ: Гресь В.А., Лупашко О.В., Колісник М.В., Касян В.П.,
Лошков О.Г., Євич П.П., Осадчий С.С., Добрянська І.І., Бондаренко А.В.,
Полях В.І., Корнієнко В.І., Старікова Н.В., Майборода Л.В., Ліпкан А.В.,
Судакевич В.Г., Васецький О.В., Рудик С.Я., Ковальська О.М., Єрьоменко В.М.,
Дзега В.Д., Шульга О.Ф., Бортнік В.Г., Даньковська Н.С., Ткаченко Ю.О.,
Крот В.І., Мушієк М.Г., Кучер Г.М.
Протокольно: рішення не прийнято
«За» -51 , «Проти» -7, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -14.
2. СЛУХАЛИ:
Пахуріну О.О. - Про внесення змін до обласної програми оздоровлення та
відпочинку дітей і учнівської молоді на 2009-2015 роки
ВИСТУПИЛИ: Гнідая С.А.
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ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної програми
оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2009-2015 роки»
прийняти, додається.
«За» -60 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -13.
3. 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.
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» -63 , «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 10.
4. СЛУХАЛИ:
Коваля С.В. – Про передачу виробів медичного призначення
ВИСТУПИЛИ: Губенко І.Я.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про передачу виробів медичного призначення»
прийняти, додається.
«За» -59 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -14.
Різне.
ВИСТУПИЛИ: Озірний О.А.

Голова

В. Коваленко

