
 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

шостого скликання 

                                           

сорок перша сесія  

 

 

                                                          П Р О Т О К О Л 

 

 

 

25.06.2015                                               м. Черкаси                             №  45 

 

                                    

 

 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    100 

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -   78  

 

3. Присутніх запрошених осіб     -    104 

       

 

   (Списки  додаються) 

 

 

Головуюча: Коваленко В.М. 

 

 

Секретаріат:  Євич П.П., Озірний О.А., Полях В.І., Рудишин В.К., 

Старікова Н.В. 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

Порядок денний: 
 

 

1. Про проект перспективного плану формування територій громад 

Черкаської області 

Доповідають: 

Пасічник  

Сергій Леонідович 

- директор Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікації з громадськістю 

облдержадміністрації 

 

Овчаренко 

Микола Семенович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, депутатської етики та 

місцевого самоврядування 

 

2. Про План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період до 

2015 – 2017 роки  

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. Про внесення змін до Програми 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  

 

4. Про Обласну цільову програму з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації та впровадження заходів з енергозбереження у Черкаському 

національному університеті імені Богдана Хмельницького на 2015 – 2019 роки  

Доповідають: 

Сімушина 

Оксана Іванівна 

- заступник директора Департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації 

 

Лега  

Юрій Григорович 

- голова постійної комісії з питань освіти, 

науки, культури, духовності, молодіжної 

політики та спорту 
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5. 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 

  

 6. Про внесення змін до Програми розвитку інформаційного простору  

Черкаської області на 2012-2016 роки 

          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 

 7. Про внесення змін до Програми підтримки розвитку українського 

козацтва в Черкаській області на 2012-2015 роки 

          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 

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 території та об’єкти природно-заповідного фонду області 

Доповідають: 

  Звягінцева 

  Олена Миколаївна 

- директор Департаменту екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації 
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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 

 

10. Про надання у користування мисливських угідь ТОВ «Мисливське 

господарство «Коробівське» на територіях  Золотоніського  та Черкаського 

районів  

Доповідає: 

Кришталь 

Микола Андрійович 

 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, природокористування, 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших 

надзвичайних ситуацій 

  

11.  Про надання у користування мисливських угідь ТОВ «Мисливське 

господарство «Совин Яр» на території Звенигородського району 

Доповідає: 

Кришталь 

Микола Андрійович 

 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, природокористування, 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших 

надзвичайних ситуацій 

12. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України 

           Доповідають: 

Сімушина 

Оксана Іванівна 

- заступник директора  Департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації 

 

Лега  

Юрій Григорович 

- голова постійної комісії з питань освіти, 

науки, культури, духовності, молодіжної 

політики та спорту 

 

 

13. Питання управління майном обласної комунальної власності 

1) Про надання згоди на набуття права комунальної власності шляхом 

безоплатної передачі майна іншими суб’єктами права 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 
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 2) Про прийняття у комунальну власність та передачу об’єкта 

незавершеного будівництва 

          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 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 

4) 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 

 

5) Про оренду майна комунального підприємства «Облпаливо» 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 

 

6) Про повернення з оренди майна колишніх поліграфічних підприємств  

та передачу основних засобів на баланс КП «Звенигородське видавничо-

поліграфічне підприємство» Черкаської обласної ради 

Доповідають: 
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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 часткове звільнення від сплати надходжень від орендної плати 

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 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 

 

 9) Про припинення діяльності комунального підприємства «Маньківське 

поліграфічне підприємство» 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 

  

10) Про внесення змін до рішень обласної ради 

Доповідають: 

Коваль 

Сергій Володимирович  

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 
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обласної ради 

Криницька 

Оксана Юріївна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань приватизації, власності, 

підприємництва, інвестицій, та захисту прав 

споживачів 

  

11) Про призначення Ситника А.П. на посаду головного лікаря 

Черкаського обласного дитячого  багатопрофільного санаторію «Сосновий бір» 

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 продовження терміну дії контракту з Канівцем В.І. 

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 

 13) Про продовження терміну дії контракту з Горященком Ю.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 

 

14. 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: 
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Коваленко 

Валентина Михайлівна 

- голова обласної ради 

 

15. 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  

Сергій Степанович 

-  керівник фракції «Народної Партії» 

 

16. Про звернення депутатів обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради 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 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

 

17. 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 

Анатолій Васильович  

-  керівник фракції ВО «Батьківщина» в 

обласній раді,  депутат обласної ради 

 

18. Про  звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

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

міністра України А.Яценюка (щодо необхідності зниження тарифів ЖКГ для 

населення) 

Доповідає: 

Старікова 

Наталія Володимирівна  

-  депутат обласної ради 

 

19.  Про звернення депутатів Черкаської обласної ради (щодо вшанування 

пам’яті жертв трагедії вірменського народу) 

Доповідає: 

Колісник 

Максим Вікторович  

-  депутат обласної ради 

 

20. 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 
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борцям за волю України генералу Роману Шухевичу та провіднику ОУН 

Степану Бандері звання Герой України 

Доповідає: 

Майборода 

Любов Володимирівна  

-  депутат обласної ради, керівник 

депутатської групи 

 

21. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

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

міністра України А.Яценюка (щодо заборони розпродажу державних 

прибуткових і стратегічних підприємств) 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович  

-  депутат обласної ради 

 

22. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України  щодо змін в законодавчому полі аграрної 

галузі в області  

Доповідає: 

Старікова 

Наталія Володимирівна  

-  депутат обласної ради 

 

23. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

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

Верховної Ради України Гройсмана В.Б. з приводу системи оподаткування 

аграрного бізнесу в умовах економічної кризи 

Доповідає: 

Старікова 

Наталія Володимирівна  

-  депутат обласної ради 

 

24. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України  щодо перегляду затвердження 

мінімально допустимих цін на молоко на 2015 рік  

Доповідає: 

Старікова 

Наталія Володимирівна  

-  депутат обласної ради 

 

25. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо відновлення 

роботи Державного підприємства «Кам’янський спиртогорілчаний комбінат» та 

Косарського місця провадження діяльності 

Доповідає: 

Старікова 

Наталія Володимирівна  

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

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

Верховної Ради України Гройсмана В.Б., Міністра освіти України Квіта С.М. з 

приводу забезпечення права учасників АТО на отримання вищої освіти 

Доповідає: 

Старікова 

Наталія Володимирівна  

-  депутат обласної ради 

 

27. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України  щодо підвищення мінімальних 

соціальних стандартів 

Доповідає: 

Старікова 

Наталія Володимирівна  

 

-  депутат обласної ради 

28. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо ситуації, у 

якій опинилися громадяни України, які є позичальниками за кредитами в 

іноземній валюті 

Доповідає: 

Коваленко 

Валентина Михайлівна 

- голова обласної ради 

  

29. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо розгляду Верховною Радою питання про відповідальність уряду 

А.Яценюка 

           Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович  

-  депутат обласної ради 

 

 30. Інформація щодо  стану   утримання автомобільних доріг в Черкаській 

області 

         Інформують: 

Мартинюк 

 Анатолій Борисович 

- начальник  Служби автомобільних доріг у 

Черкаській області 

Северин 

Олександр Федорович 

- директор дочірнього підприємства 

«Черкаський облавтодор» 
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І Оголошення заяв, повідомлень. 

 

ВИСТУПИЛИ:  Озірний О.А., Кучер Г.М., Лошков О.Г., Майборода Л.В. 

 

ІІ За порядок денний сесії 

Голосування за порядок денний за основу: 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Майборода Л.В., яка запропонувала: 

1)  питання 20 порядку денного сесії розглянути 4, а питання 4 розглянути 20; 

2) питання 29 виключити, тому що підготовлено з порушенням Регламенту 

обласної ради 

3) питання 30 виключити. Запропонувала питання підготувати в установленому 

порядку, з кадровими пропозиціями від облдержадміністрації та обласної ради 

для розгляду на черговій сесії обласної ради  

За І  пропозицію Майбороди Л.В.: 

 

 «За» -30, «Проти» - 2, «Утрималося» - 8, «Не голосувало» - 38. 

 

За ІІ  пропозицію Майбороди Л.В.: 

 

«За» -19, «Проти» - 5, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 52. 

 

За ІІІ  пропозицію Майбороди Л.В.: 

 

 «За» -12, «Проти» - 8, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 58. 

 

Голосування за порядок денний в цілому: 

«За» - 70, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» -7. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Пасічника С.Л. - Про проект перспективного плану формування територій 

громад Черкаської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: Кравченко Н.М., Хижняк В.М., Старікова Н.В., Майборода Л.В., 

Полях В.І., Євич П.П., Лошков О.Г., Руснак Т.Г., Ющенко О., Ковальська О.М., 

Іллічова Л.М., Міцук В.П., Колісник М.В., Мушієк М.Г., Ткаченко Ю.О., 

Овчаренко М.С. 
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ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради "Про проект перспективного плану формування 

територій громад Черкаської області " прийняти, додається. 

 

«За» - 67, «Проти» - 4, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 9. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Карманніка Р.В. – Про План реалізації Стратегії розвитку Черкаської 

області на період до 2015 – 2017 роки  

 

ВИСТУПИЛИ:  Майборода Л.В., Ткаченко Ю.О., Кучер Г.М., Овчаренко С.А.,  

Старікова Н.В. 

  

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради " Про План реалізації Стратегії розвитку Черкаської 

області на період до 2015 – 2017 роки" прийняти, додається. 

 

«За» -60 , «Проти» -0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -3 . 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Карманніка Р.В. - Про внесення змін до Програми економічного і 

соціального розвитку Черкаської області на 2015 рік 

 

ВИСТУПИЛИ: Овчаренко С.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми економічного і 

соціального розвитку Черкаської області на 2015 рік» прийняти, додається 

 

«За» - 59, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -5. 

 

4. СЛУХАЛИ:  
 Сумішину О.І. – Про Обласну цільову програму з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації та впровадження заходів з енергозбереження у 

Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького на 2015 

– 2019 роки 

 
ВИСТУПИЛИ:  Лега Ю.Г.,  Мушієк М.Г. 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про обласну цільову програму з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації та впровадження заходів з енергозбереження у 

Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького на 2015 

– 2019 роки»  прийняти, додається. 

«За» -53, «Проти» -0, «Утрималося» -1 , «Не голосувало» -15 . 
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5. 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: Осадчий С.С. 

 

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

 

6. СЛУХАЛИ:  

Пасічника С.Л. - Про внесення змін до Програми розвитку інформаційного 

простору  Черкаської області на 2012-2016 роки 

ВИСТУПИЛИ: Лега Ю.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради " Про внесення змін до Програми розвитку 

інформаційного простору  Черкаської області на 2012-2016 роки " прийняти, 

додається. 

 

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

 

7. СЛУХАЛИ:  

Пасічника С.Л. - Про внесення змін до Програми підтримки розвитку 

українського козацтва в Черкаській області на 2012-2015 роки 

ВИСТУПИЛИ: Лега Ю.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради "Про внесення змін до Програми підтримки 

розвитку українського козацтва в Черкаській області на 2012-2015 роки" 

прийняти, додається. 

 

«За» - 61, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 7. 
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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: Костогриз І.І., 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» -64 , «Проти» -0, «Утрималося» -1, «Не голосувало» -4. 

 

9. СЛУХАЛИ:  
Звягінцеву О.М.  – Про території та об’єкти природно-заповідного фонду 

області 

 

ВИСТУПИЛИ:  Осадчий С.С. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про території та об’єкти природно-заповідного 

фонду області» прийняти, додається. 

 

«За» - 63, «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -6. 

 

10. СЛУХАЛИ:  
Осадчого С.С.  – Про надання у користування мисливських угідь ТОВ 

«Мисливське господарство «Коробівське» на територіях  Золотоніського  та 

Черкаського районів  

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про надання у користування мисливських угідь 

ТОВ «Мисливське господарство «Коробівське» на територіях  Золотоніського  та 

Черкаського районів» прийняти, додається. 

 

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

 

 

11. СЛУХАЛИ:  
Осадчого С.С.  – Про надання у користування мисливських угідь ТОВ 

«Мисливське господарство «Совин Яр» на території Звенигородського району 
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ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про надання у користування мисливських угідь 

ТОВ «Мисливське господарство «Совин Яр» на території Звенигородського 

району» прийняти, додається. 

 

«За» - 64, «Проти» -0, «Утрималося» -1, «Не голосувало» -4. 

 

12. СЛУХАЛИ:  
 Сумішину О.І. – Про клопотання щодо присудження Премії Верховної 

Ради України 

 
ВИСТУПИЛИ:  Лега Ю.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про клопотання щодо присудження Премії 

Верховної Ради України»  прийняти, додається. 

 

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

 

13. Питання управління майном обласної комунальної власності: 

 

1) СЛУХАЛИ:  

 Дудник Н.Д. - Про надання згоди на набуття права комунальної власності 

шляхом безоплатної передачі майна іншими суб’єктами права власності 

 

ВИСТУПИЛИ: Філіпенко П.С. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про надання згоди на набуття права комунальної 

власності шляхом безоплатної передачі майна іншими суб’єктами права 

власності»  прийняти, додається. 

 

 «За» -63 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -6. 

 

2) СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. – Про прийняття у комунальну власність та передачу об’єкта 

незавершеного будівництва 

 

ВИСТУПИЛИ: Філіпенко П.С. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про прийняття у комунальну власність та передачу 

об’єкта незавершеного будівництва»  прийняти, додається. 

 

«За» -62 , «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -7. 
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3) 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» -63 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -8. 

 

4) СЛУХАЛИ:  

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

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

 

ВИСТУПИЛИ: Криницька О.Ю. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про оренду майна комунального підприємства 

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

власності»»  прийняти, додається. 

 

«За» -62 , «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -8. 

 

5) СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. – Про оренду майна комунального підприємства «Облпаливо» 

Черкаської обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ: Криницька О.Ю. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про оренду майна комунального підприємства 

«Облпаливо» Черкаської обласної ради»  прийняти, додається. 

 

«За» -59 , «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -11. 

 

6) СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. – Про повернення з оренди майна колишніх поліграфічних 

підприємств  та передачу основних засобів на баланс КП «Звенигородське 

видавничо-поліграфічне підприємство» Черкаської обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ: Криницька О.Ю. 
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ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про повернення з оренди майна колишніх 

поліграфічних підприємств  та передачу основних засобів на баланс КП 

«Звенигородське видавничо-поліграфічне підприємство» Черкаської обласної 

ради»  прийняти, додається. 

 

«За» -59 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -12. 

 

7) СЛУХАЛИ:  

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

орендної плати 

 

ВИСТУПИЛИ: Криницька О.Ю., Касян В.П., Майборода Л.В., Мушієк М.Г. 

 

Криницька О.Ю. внесла пропозицію голосувати окремо за пунктами: 

 

«Про часткове звільнення від сплати надходжень від орендної плати КП 

«Облпаливо» Черкаської обласної ради» 

 

Протокольно:  рішення не прийнято 

«За» -31 , «Проти» -5, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» -32. 

 

«Про часткове звільнення від сплати надходжень від орендної плати КП 

«АТП Черкаської обласної ради»» 

 

Протокольно:  рішення не прийнято 

«За» -47 , «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -21. 

 

8) СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. – Про списання майна комунальної власності  

 

ВИСТУПИЛИ: Криницька О.Ю. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про списання майна комунальної власності»  

прийняти, додається. 

 

«За» -58 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -13. 

 

9) СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. – Про припинення діяльності комунального підприємства 

«Маньківське поліграфічне підприємство» Черкаської обласної ради  

 

ВИСТУПИЛИ: Криницька О.Ю. 
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ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про припинення діяльності комунального 

підприємства «Маньківське поліграфічне підприємство» Черкаської обласної 

ради»  прийняти, додається. 

 

«За» -60 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -11. 

 

10) 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» -59 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -12. 

 

11) СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. – Про призначення Ситника А.П. на посаду головного лікаря 

Черкаського обласного дитячого багатопрофільного санаторію «Сосновий бір»  

 

ВИСТУПИЛИ: Майборода Л.В., Ткаченко Ю.О., Губенко І.Я. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про призначення Ситника А.П. на посаду 

головного лікаря Черкаського обласного дитячого багатопрофільного санаторію 

«Сосновий бір»»  прийняти, додається. 

 

«За» -57 , «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» -12. 

 

12) СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. – Про продовження терміну дії контракту з Канівцем В.І.  

 

ВИСТУПИЛИ:  Криницька О.Ю. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про продовження терміну дії контракту з    

Канівцем В.І.»  прийняти, додається. 

 

«За» -54 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -17. 

 

13) СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. – Про продовження терміну дії контракту з Горященком Ю.В.  
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ВИСТУПИЛИ:  Криницька О.Ю. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про продовження терміну дії контракту з 

Горященком Ю.В.»  прийняти, додається. 

 

«За» -58 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -13. 

 

14. СЛУХАЛИ:  
Коваленко В.М. – 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) 

 

ВИСТУПИЛИ: Роєнко В.Г. 

 

Протокольно:  рішення не прийнято 

 

«За» - 38, «Проти» -2, «Утрималося» -3 , «Не голосувало» -28 . 

 

 

15. СЛУХАЛИ:  

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

Верховної Ради України (щодо повернення права органам місцевого 

самоврядування розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення 

поза межами населених пунктів) 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Верховної Ради України (щодо повернення права органам місцевого 

самоврядування розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення 

поза межами населених пунктів)»  прийняти, додається. 

 

«За» -61 , «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -10. 

 

16. СЛУХАЛИ:  

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

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про внесення змін 

до законодавства (щодо вирішення нагальних проблемних питань, які негативно 

впливають на втілення реформ на рівні місцевого самоврядування) 

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко Ю.О. 
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ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про звернення депутатів обласної ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про 

внесення змін до законодавства (щодо вирішення нагальних проблемних питань, 

які негативно впливають на втілення реформ на рівні місцевого 

самоврядування)»  прийняти, додається. 

 

«За» -57 , «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -14. 

 

17. СЛУХАЛИ:  

Коваленко В.М.  –  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 

 

ВИСТУПИЛИ: Старікова Н.В. (внесла пропозицію об’єднати 17 і 18 питання)  

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «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»  прийняти, додається. 

 

«За» -62 , «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -9. 

 

18. СЛУХАЛИ:  

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

(щодо вшанування пам’яті жертв трагедії вірменського народу) 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

(щодо вшанування пам’яті жертв трагедії вірменського народу»  прийняти, 

додається. 

 

«За» -57 , «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -14. 

 

19. СЛУХАЛИ:  

Майбороду Л.В.  –  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 
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ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Лошков О.Г. 

 

 «За» -44 , «Проти» -2, «Утрималося» -3, «Не голосувало» -22. 

 

Протокольно:  рішення не прийнято 

 

20. СЛУХАЛИ:  

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

Президента України П.Порошенка, Голови Верховної Ради України 

В.Гройсмана, Прем’єр-міністра України А.Яценюка (щодо заборони розпродажу 

державних прибуткових і стратегічних підприємств) 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г. 

 

 «За» -50 , «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -21. 

 

Протокольно:  рішення не прийнято 

 

21. СЛУХАЛИ:  

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

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України  щодо змін в 

законодавчому полі аграрної галузі в області  

 

 «За» -52, «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -19. 

 

Протокольно: рішення не прийнято. 

 

22. СЛУХАЛИ:  

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

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

Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. з приводу системи 

оподаткування аграрного бізнесу в умовах економічної кризи 

 

 «За» -48, «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -23. 

 

Протокольно: рішення не прийнято. 

 

23. СЛУХАЛИ:  

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

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України  щодо перегляду 

затвердження мінімально допустимих цін на молоко на 2015 рік  
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ВИСТУПИЛИ: Костогриз І.І. 

 

 «За» -51, «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -7. 

Протокольно: рішення не прийнято. 

 

24. СЛУХАЛИ:  

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

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

відновлення роботи Державного підприємства «Кам’янський спиртогорілчаний 

комбінат» та Косарського місця провадження діяльності 

 

 «За» -49, «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -9. 

Протокольно: рішення не прийнято. 

 

25. СЛУХАЛИ:  

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

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

Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б., Міністра освіти України      

Квіта С.М. з приводу забезпечення права учасників АТО на отримання вищої 

освіти 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г. 

 

 «За» -37, «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -21. 

Протокольно: рішення не прийнято. 

 

26. СЛУХАЛИ:  

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

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України  щодо підвищення 

мінімальних соціальних стандартів 

 

ВИСТУПИЛИ: Кучер Г.М., Роєнко В.Г. 

 

 «За» -39, «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -19. 

Протокольно: рішення не прийнято. 

 

27. СЛУХАЛИ:  

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

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо 

ситуації, у якій опинилися громадяни України, які є позичальниками за 

кредитами в іноземній валюті 

 

 «За» -48, «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -10. 

Протокольно: рішення не прийнято. 
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28. СЛУХАЛИ:  

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

Верховної Ради України щодо розгляду Верховною Радою питання про 

відповідальність уряду А.Яценюка 

 

ВИСТУПИЛИ: Майборода Л.В., Мушієк М.Г., Старікова Н.В. 

 

 «За» -39, «Проти» -4, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -15. 

 

Протокольно: рішення не прийнято. 

 

29. СЛУХАЛИ:  

Швидкого Р.В. – Інформація щодо  стану   утримання автомобільних доріг 

в Черкаській області 

 

ВИСТУПИЛИ: Кулеша В.О., Мушієк М.Г., Старікова Н.В., Майборода Л.В., 

Северин О.Ф., Лупашко О.В., Кучер Г.М. 

 

  

 

 

 

Голова                                                                                              В. Коваленко 


