
 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

шостого скликання 

                                           

сорок  друга  сесія  

 

 

                                                          П Р О Т О К О Л 

 

 

 

28.08.2015                                               м. Черкаси                             №  46 

 

                                    

 

 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    100 

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -    70 

 

3. Присутніх запрошених осіб     -    96 

       

 

   (Списки  додаються) 

 

У роботі сесії обласної ради взяв участь 

 народний депутат України Рудик С.Я. 

 

Головуюча: Коваленко В.М. 

 

 

Секретаріат:  Величко Л.Г., Касян В.П., Хижняк В.М., Лупашко О.Г., 

Воєвода Ю.В. 
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Порядок денний: 
 

 

1. Про Обласну програму забезпечення учасників АТО та членів їх сімей 

житлом у 2015-2020 роках 

Доповідають: 

Паливода 

Олександр Васильович 

- директор Черкаського регіонального 

управління Державної спеціалізованої 

фінансової установи «Державний фонд 

сприяння молодіжному житловому 

будівництву» 

Кучер 

Галина Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради            

з питань житлово-комунального 

господарства та паливно-

енергетичного комплексу  

 

2. Про внесення змін і доповнень до обласної комплексної програми 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 

 

Сегеда  

Юрій  Юрійович 

- заступник голови постійної комісії 

обласної ради з питань праці та 

соціального захисту населення 

 

 

3. Про внесення змін до обласної комплексної програми «Турбота» на 

2014-2020 роки 

Доповідають: 

Чикало 

Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

 

Сегеда  

Юрій  Юрійович 

- заступник голови постійної комісії 

обласної ради з питань праці та 

соціального захисту населення 
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4. Про обласну цільову соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 

на 2015-2018 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 

 

5. Про обласну Програму розвитку паліативної допомоги  на 2015-2020 

роки 

Доповідають: 

Лобас 

Михайло Віталійович 

- директор Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

 головний лікар комунального закладу 

«Черкаський обласний онкологічний 

диспансер» Черкаської обласної ради 

Губенко 

Інна Яківна 

- голова постійної комісії обласної ради            

з питань охорони здоров’я, материнства та 

дитинства 

 

6.  Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.06.2015 № 41-1/VI 

«Про проект перспективного плану формування територій громад Черкаської 

області» 

Доповідають: 

Пасічник 

Сергій Леонідович 

- директор Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації 

Овчаренко 

Микола Семенович 

- голова постійної комісії обласної ради            

з питань регламенту, депутатської 

етики та місцевого самоврядування   

 

          7.  Про внесення змін до Програми розвитку комунальних поліграфічних 

підприємств Черкаської області на 2013-2017 роки 

Доповідають: 

Пасічник 

Сергій Леонідович 

- директор Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації 

Криницька 

Оксана Юріївна 

- голова постійної комісії обласної ради 

з питань приватизації, власності, 

підприємництва, інвестицій та захисту 

прав споживачів 
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 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 обласної ради 

з питань освіти, науки, культури, 

духовності, молодіжної політики та 

спорту 

 

9. Про внесення змін до Програми підвищення рівня безпеки дорожнього 

руху на території області на період до 2016 року 

Доповідають: 

Криворучко  

Олександр Миколайович 

- директор Департаменту з питань 

цивільного захисту та оборонної 

роботи облдержадміністрації 

 

Громовський  

Юрій Дмитрович 

- голова постійної комісії обласної ради            

з питань правової політики, законності 

і правопорядку 

 

10. Про хід виконання рішення обласної ради від 19.09.2014 №34-5/VI 

«Про обласну програму «Надання медичної допомоги хворим нефрологічного 

профілю на 2014–2017 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 хід виконання рішення обласної ради від 29.04.2011  

№ 5-3/VI «Про Програму профілактики злочинності в області на 2011-2015 

роки» 

Доповідають: 

Пустовар 

Владислав Володимирович 

- начальник управління МВС України в 

області  

 

Громовський  

Юрій Дмитрович 

- голова постійної комісії обласної ради            

з питань правової політики, законності 

і правопорядку 
 



 5 

12. Про хід виконання рішення обласної ради від 23.07.2010 № 35-2/V 

«Про затвердження комплексної програми відновлення, реконструкції та 

утримання автомобільних доріг у Черкаській області на 2010-2015 роки» 

Доповідають: 

Мартинюк 

Анатолій Борисович 

- начальник  Служби автомобільних доріг у 

Черкаській області 

Мушієк  

Михайло Григорович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань роботи галузей народного 

господарства 
 

13. 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  

  

14. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) Про погодження плану санації комунального підприємства «Облпаливо» 

Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Дудник 

Наталія Дмитрівна  

- в.о. начальника 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 оренду майна комунального підприємства «Облпаливо» Черкаської 

обласної ради 

 Доповідають: 

Дудник 

Наталія Дмитрівна  

- в.о. начальника 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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3) Про оренду майна комунального підприємства «Управління по 

експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної власності»  

 

Доповідають: 

Дудник 

Наталія Дмитрівна  

- в.о. начальника 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 внесення змін до рішення обласної ради від 05.03.2015                      

№38-14/VI "Про оренду комунального майна бюджетними установами" 
 

Доповідають: 

Дудник 

Наталія Дмитрівна  

- в.о. начальника 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 Уманського комунального видавничо–

поліграфічного підприємства Черкаської обласної ради 

 

Доповідають: 

Дудник 

Наталія Дмитрівна  

- в.о. начальника 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 "Аеропорт Черкаси" 

Доповідають: 

Дудник 

Наталія Дмитрівна  

- в.о. начальника 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 

7) Про наміри передати в оренду цілісний майновий комплекс Черкаського 

обласного комунального підприємства «Фармація» 

Доповідають: 

Дудник 

Наталія Дмитрівна  

- в.о. начальника 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: 

Дудник 

Наталія Дмитрівна  

- в.о. начальника 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 часткове звільнення від сплати надходжень від орендної плати до 

загального фонду обласного бюджету  

Доповідають: 

Дудник 

Наталія Дмитрівна  

- в.о. начальника 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 передачу майна комунальної власності 

Доповідають: 

Дудник 

Наталія Дмитрівна  

- в.о. начальника 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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11) Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області у державну власність 

 

Доповідають: 

Дудник 

Наталія Дмитрівна  

- в.о. начальника 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 зміну найменування Корсунь-Шевченківської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради та 

затвердження Статуту 

 

          Доповідають: 

Дудник 

Наталія Дмитрівна  

- в.о. начальника 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 зміну найменування Черкаської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради та затвердження 

Статуту 

 

          Доповідають: 

Дудник 

Наталія Дмитрівна  

- в.о. начальника 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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           14) Про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ОБЛАСНИЙ 

ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «ЗМІНА» ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ шляхом 

злиття з КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ 

«ПРОЛІСОК» ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

Доповідають: 

Лобас 

Михайло Віталійович 

- директор Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

Криницька 

Оксана Юріївна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань приватизації, власності, 

підприємництва, інвестицій та захисту прав 

споживачів 

          

  15) Про передачу майна комунального закладу «Обласний дитячий 

санаторій «Зміна» Черкаської обласної ради  

Доповідають: 

Дудник 

Наталія Дмитрівна  

- в.о. начальника 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 

 

16) Про продовження терміну дії контракту з Артеменко Т.А. 

Доповідають: 

Дудник 

Наталія Дмитрівна  

- в.о. начальника 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 

 

 

17) Про призначення Бойченко І.А. на посаду головного лікаря 

комунального закладу «Обласний дитячий санаторій «Пролісок» Черкаської 

обласної ради 

Доповідають: 

Дудник 

Наталія Дмитрівна  

- в.о. начальника 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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18) Про призначення Шевчука С.В.   на посаду директора КЗ  «Черкаський 

геріатричний пансіонат Черкаської обласної ради» 

Доповідають: 

Дудник 

Наталія Дмитрівна  

- в.о. начальника 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 

 

19) Про передачу аптеки №28 у власність територіальної громади                

с. Моринці Звенигородського району Черкаської області 

Доповідають: 

Бондаренко 

Анатолій Васильович  

- депутат обласної ради 

Криницька 

Оксана Юріївна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань приватизації, власності, 

підприємництва, інвестицій та захисту прав 

споживачів 

 

 

 

20) Про встановлення пільгової орендної плати 

Доповідають: 

Паливода 

Олександр Васильович 

- директор Черкаського регіонального 

управління Державної спеціалізованої 

фінансової установи «Державний фонд 

сприяння молодіжному житловому 

будівництву» 

Криницька 

Оксана Юріївна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань приватизації, власності, 

підприємництва, інвестицій та захисту прав 

споживачів 

 

15. Про перейменування села Ленінське та селища Радгоспне Драбівського 

району 

Доповідають: 

Коваленко  

Валентина Михайлівна  

- голова обласної ради 

Овчаренко 

Микола Семенович 

- голова постійної комісії обласної ради            

з питань регламенту, депутатської етики та 

місцевого самоврядування   
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16. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України за 

внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування 

Доповідають: 

Зеленський 

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту облдержадміністрації 

Овчаренко 

Микола Семенович 

- голова постійної комісії обласної ради            

з питань регламенту, депутатської етики та 

місцевого самоврядування   

 

 

17. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 

України Латенка В.М. 

Доповідають: 

Коваленко  

Валентина Михайлівна  

- голова обласної ради 

Овчаренко 

Микола Семенович 

- голова постійної комісії обласної ради            

з питань регламенту, депутатської етики та 

місцевого самоврядування   

 

18. Про виправлення технічної помилки у рішенні обласної ради від 

28.08.2009 № 28-13/V «Про зміну меж села Червона Слобода Черкаського 

району» 

Доповідає: 

Коваленко  

Валентина Михайлівна  

- голова обласної ради 

 

19. Про звернення депутатів обласної ради до Президента України             

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

В.Гройсмана, народних депутатів України щодо повернення борцям за волю 

України генералу Роману Шухевичу та провіднику ОУН Степану Бандері звання 

Героя України 

Доповідає: 

Майборода 

Любов Володимирівна  

- керівник депутатської групи «Гідність» в 

обласній раді 

 

20. Про звернення депутатів обласної ради до Президента України                   

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

В.Гройсмана, Міністра охорони здоров’я  О. Квіташвілі щодо збільшення 

видатків на гемодіаліз та виділення цільових коштів на лікування хворих 

методом гемодіалізу в Черкаській області 

Доповідає: 

Майборода 

Любов Володимирівна  

- керівник депутатської групи «Гідність» в 

обласній раді 
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21. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України щодо продовження мораторію на продаж 

земель сільськогосподарського призначення в Україні та збереження чинної 

системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників 

Доповідає: 

Старікова 

Наталія Володимирівна  

- депутат обласної ради 

 

22. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до голови Верховної 

Ради України Володимира Гройсмана, народних депутатів України з приводу 

підтримки поданого Президентом України, як невідкладного, законопроекту про 

внесення змін до Конституції України від 15 липня 2015 року  

Доповідає: 

Майборода 

Любов Володимирівна  

- керівник депутатської групи «Гідність» в 

обласній раді 

 

23. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до народних 

депутатів України щодо неприпустимості підтримки депутатами Верховної Ради 

проекту змін до Конституції України щодо децентралізації влади 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович  

- депутат обласної ради 

 

24. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до мешканців 

Шевченкового краю з приводу перерахування одноденної заробітної плати на 

ремонт Черкаського обласного музично-драматичного театру імені                       

Т.Г. Шевченка з метою відновлення його після пожежі 

Доповідає: 

Майборода 

Любов Володимирівна  

- керівник депутатської групи «Гідність» в 

обласній раді 

 

25. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо повернення вкладів членів кредитних спілок 

Доповідає: 

Коваленко  

Валентина Михайлівна  

- голова обласної ради 
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І Оголошення заяв, повідомлень. 

 

ВИСТУПИЛИ:  Земляков Ю., Євич П.П., Старікова Н.В., Ткаченко Ю.О.,      

Мушієк М.Г., Колісник М.В., Кучер Г.М., Карпич М.Б., Гончарук О.,             

Шевченко П.В. 

 

ІІ Затвердження порядку денного сесії 

Голосування за порядок денний за основу: 

«За» - 57, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Колісник М.В., який вніс пропозицію включити до порядку денного сесії 

питання про звернення депутатів обласної ради до Президента України щодо 

прискорення реформи децентралізації влади.  

 

Майборода Л.В., яка запропонувала питання 19-25 порядку денного сесії 

розглянути 7-13. 

 

Голосування за   пропозицію Колісника М.В.: 

 

 «За» - 48, «Проти» - 1, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 18. 

 

Голосування за  пропозицію Майбороди Л.В.: 

 

«За» -31, «Проти» - 3, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 35. 

 

Голосування за порядок денний в цілому: 

«За» - 63 «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -7. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Паливоду О.В. - Про Обласну програму забезпечення учасників АТО та 

членів їх сімей житлом у 2015-2020 роках 

 

ВИСТУПИЛИ: Кучер Г.М., Костогриз І.І., Коваль В.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради "Про Обласну програму забезпечення учасників 

АТО та членів їх сімей житлом у 2015-2020 роках" прийняти, додається. 

 

«За» - 65, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 
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2. СЛУХАЛИ:  

Чикала Р.О. –  Про внесення змін і доповнень до обласної комплексної 

програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної 

реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників 

антитерористичної операції на 2015-2017 роки 

 

ВИСТУПИЛИ:  Сегеда Ю.Ю. 

  

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради "Про внесення змін і доповнень до обласної 

комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, 

психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників 

антитерористичної операції на 2015-2017 роки" прийняти, додається. 

 

«За» -67 , «Проти» -0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -3 . 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

«Турбота» на 2014-2020 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Сегеда Ю.Ю. 

 

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» -8. 

 

4. СЛУХАЛИ:  
 Найдана О.В. – Про обласну цільову соціальну програму протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки 

 
ВИСТУПИЛИ:  Губенко І.Я. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про обласну цільову соціальну програму протидії 

ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки»  прийняти, додається. 

 

«За» -65, «Проти» -0, «Утрималося» -1 , «Не голосувало» -4 . 

 

 
5. СЛУХАЛИ:  

Парамонова В.В. – Про обласну Програму розвитку паліативної допомоги 

на 2015-2020 роки 
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ВИСТУПИЛИ: Майборода Л.В., Губенко І.Я., Роєнко В.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про обласну Програму розвитку паліативної 

допомоги на 2015-2020 роки»  прийняти, додається. 

 

«За» - 62, «Проти» -0, «Утрималося» -1 , «Не голосувало» -7 . 

 

6. СЛУХАЛИ:  

Пасічника С.Л. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

25.06.2015 № 41-1/VI «Про проект перспективного плану формування територій 

громад Черкаської області» 

 

ВИСТУПИЛИ: Овчаренко М.С. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

25.06.2015 № 41-1/VI «Про проект перспективного плану формування територій 

громад Черкаської області» " прийняти, додається. 

 

«За» -53 , «Проти» -1 , «Утрималося» - 1 , «Не голосувало» -15  . 

 

7. СЛУХАЛИ:  

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

поліграфічних підприємств Черкаської області на 2013-2017 роки 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради "Про внесення змін до Програми розвитку 

комунальних поліграфічних підприємств Черкаської області на 2013-2017 роки" 

прийняти, додається. 

 

«За» - 61, «Проти» - 0 , «Утрималося» -0 , «Не голосувало» -9 . 

 

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

якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року 

 

ВИСТУПИЛИ: Гнідая С.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної програми 

підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 

року»  прийняти, додається. 

«За» -62 , «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -8. 
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9. СЛУХАЛИ:  
Криворучка О.М.  – Про внесення змін до Програми підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху на території області на період до 2016 року 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху на території області на період до 2016 року» прийняти, 

додається. 

 

«За» - 59, «Проти» -0, «Утрималося» -1, «Не голосувало» -10. 

 
 
10. СЛУХАЛИ:  

Найдана О.В.  – Про хід виконання рішення обласної ради від 19.09.2014   

№ 34-5/УІ «Про обласну програму «Надання медичної допомоги хворим 

нефрологічного профілю на 2014-2017 роки» 

 

ВИСТУПИЛИ: Губенко І.Я.,  Костогриз І.І., Майборода Л.В., Воєвода Ю.В., 

Ткаченко Ю.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про хід виконання рішення обласної ради від 

19.09.2014   № 34-5/УІ «Про обласну програму «Надання медичної допомоги 

хворим нефрологічного профілю на 2014-2017 роки»» прийняти, додається. 

 

«За» - 63, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

 

 

11. СЛУХАЛИ:  
Пустовара В.В.  – Про хід виконання рішення обласної ради від 29.04.2011  

№ 5-3/VI «Про Програму профілактики злочинності в області на 2011-2015 

роки» 

 

ВИСТУПИЛИ: Костогриз І.І., Майборода Л.В., Громовський Ю.Д. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про хід виконання рішення обласної ради від 

29.04.2011 № 5-3/VI «Про Програму профілактики злочинності в області на 2011-

2015 роки» прийняти, додається. 

 

«За» - 65, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 4. 
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12. СЛУХАЛИ:  
Швидкого Р.В.  – Про хід виконання рішення обласної ради від 23.07.2010 

№ 35-2/V «Про затвердження комплексної програми відновлення, реконструкції 

та утримання автомобільних доріг у Черкаській області на 2010-2015 роки» 

 

ВИСТУПИЛИ: Майборода Л.В., Ткаченко Ю.О., Руснак Т.Г., Ліпкан А.В., 

Старікова Н.В., Коломієць В.В., Мушієк М.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про хід виконання рішення обласної ради від 

23.07.2010 № 35-2/V «Про затвердження комплексної програми відновлення, 

реконструкції та утримання автомобільних доріг у Черкаській області на 2010-

2015 роки»» прийняти, додається. 

 

«За» - 54, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 16. 

 

13. 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: Руснак Т.Г., Зеленський М.В., Майборода Л.В., Овчаренко С.А.,  

Беззубенко В.А., Ткаченко Ю.О., Лобас М.В., Рудик С.Я., Новаківський В.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. 

 

І голосування:  

«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10. 

 

ІІ голосування:  

«За» - 57, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

 

 

14. Питання управління майном обласної комунальної власності 
 
1) СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д.  – Про погодження плану санації комунального підприємства 

«Облпаливо» Черкаської обласної ради 
 

ВИСТУПИЛИ: Касян В.П., Воєвода Ю.В., Ткаченко Ю.О. 
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ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про погодження плану санації комунального 

підприємства «Облпаливо» Черкаської обласної ради» прийняти, додається. 

 

І голосування:  

«За» - 52, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

 

ІІ голосування:  

«За» - 57, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

2) СЛУХАЛИ:  
Дудник Н.Д.  – Про оренду майна комунального підприємства 

«Облпаливо» Черкаської обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ: Воєвода Ю.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про оренду майна комунального підприємства 

«Облпаливо» Черкаської обласної ради » прийняти, додається. 

 

І голосування:  

«За» - 50, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12. 

 

ІІ голосування:  

«За» - 55, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7 

 

3) СЛУХАЛИ:  
Дудник Н.Д.  – Про оренду майна комунального підприємства «Управління 

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

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про оренду майна комунального підприємства 

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

власності»» прийняти, додається. 

 

 «За» - 55, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

 

4) СЛУХАЛИ:  
Дудник Н.Д.  – Про внесення змін до рішення обласної ради від 05.03.2015                      

№38-14/VI "Про оренду комунального майна бюджетними установами" 

 

Протокольно: рішення не прийнято 
 

 «За» - 52, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12. 
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5) СЛУХАЛИ:  
Дудник Н.Д.  – Про оренду майна Уманського комунального видавничо–

поліграфічного підприємства Черкаської обласної ради 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про оренду майна Уманського комунального 

видавничо–поліграфічного підприємства Черкаської обласної ради» прийняти, 

додається. 

 

 «За» - 53, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11. 

 

 

6) СЛУХАЛИ:  
Дудник Н.Д.  – Про оренду майна комунального підприємства «Аеропорт 

Черкаси» 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про оренду майна комунального підприємства 

«Аеропорт Черкаси»» прийняти, додається. 

 

 «За» - 54, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10. 

 

 

7) СЛУХАЛИ:  
Дудник Н.Д.  – Про наміри передати в оренду цілісний майновий комплекс 

Черкаського обласного комунального підприємства «Фармація» 

 

ВИСТУПИЛИ: Лобас М.В., Ніколенко В.М., Кулеша В.О., Костогриз І.І., 

Денисюк А.М., Ткаченко Ю.О., Колісник М.В. 

 

Протокольно: рішення не прийнято 
 

 «За» - 40, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 22. 

 

 

8) СЛУХАЛИ:  
Дудник Н.Д.  – Про списання майна комунальної власності  

 

Протокольно: рішення не прийнято 
 

 «За» - 48, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 15. 
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(Шум в залі. Депутати з місця запропонували провести перереєстрацію депутатів 

обласної ради) 

 

Перереєстрація депутатів: 50 депутатів. 

Протокольно: сесія не повноважна. 

 
Голова                                                                                              В. Коваленко 


