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Порядок денний:
1. Питання управління майном обласної комунальної власності
1) Про часткове звільнення від сплати надходжень від орендної плати до
загального фонду обласного бюджету Черкаського академічного обласного
українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка, комунальних
підприємств «АТП Черкаської обласної ради», «Облпаливо» обласної ради
Доповідають:
Дудник
- в.о. начальника управління майном обласної
Наталія Дмитрівна
комунальної власності виконавчого апарату
обласної ради
Криницька
- голова постійної комісії обласної ради з
Оксана Юріївна
питань
приватизації,
власності,
підприємництва, інвестицій та захисту прав
споживачів
2) Про передачу майна комунальної власності
Доповідають:
Дудник
- в.о. начальника управління майном обласної
Наталія Дмитрівна
комунальної власності виконавчого апарату
обласної ради
Криницька
- голова постійної комісії обласної ради з
Оксана Юріївна
питань
приватизації,
власності,
підприємництва, інвестицій та захисту прав
споживачів
3) Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Черкаської області у державну власність
Доповідають:
Дудник
Наталія Дмитрівна
Криницька
Оксана Юріївна

- в.о. начальника управління майном обласної
комунальної власності виконавчого апарату
обласної ради
- голова постійної комісії обласної ради з
питань
приватизації,
власності,
підприємництва, інвестицій та захисту прав
споживачів
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4) Про зміну найменування Корсунь-Шевченківської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради та
затвердження Статуту
Доповідають:
Дудник
- в.о. начальника управління майном обласної
Наталія Дмитрівна
комунальної власності виконавчого апарату
обласної ради
Криницька
- голова постійної комісії обласної ради з
Оксана Юріївна
питань
приватизації,
власності,
підприємництва, інвестицій та захисту прав
споживачів
5) 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
- голова постійної комісії обласної ради з
Оксана Юріївна
питань
приватизації,
власності,
підприємництва, інвестицій та захисту прав
споживачів
6) 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
- директор Департаменту охорони здоров’я
Михайло Віталійович
облдержадміністрації
Криницька
- голова постійної комісії обласної ради з
Оксана Юріївна
питань
приватизації,
власності,
підприємництва, інвестицій та захисту прав
споживачів
7) Про передачу майна комунального закладу «Обласний дитячий
санаторій «Зміна» Черкаської обласної ради
Доповідають:
Дудник
- в.о. начальника управління майном обласної
Наталія Дмитрівна
комунальної власності виконавчого апарату
обласної ради
Криницька
- голова постійної комісії обласної ради з
Оксана Юріївна
питань
приватизації,
власності,
підприємництва, інвестицій та захисту прав
споживачів
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8) Про продовження терміну дії контракту з Артеменко Т.А.
Доповідають:
Дудник
- в.о. начальника управління майном обласної
Наталія Дмитрівна
комунальної власності виконавчого апарату
обласної ради
Криницька
- голова постійної комісії обласної ради з
Оксана Юріївна
питань
приватизації,
власності,
підприємництва, інвестицій та захисту прав
споживачів
9) Про призначення Бойченко І.А. на посаду головного лікаря
комунального закладу «Обласний дитячий санаторій «Пролісок» Черкаської
обласної ради
Доповідають:
Дудник
- в.о. начальника управління майном обласної
Наталія Дмитрівна
комунальної власності виконавчого апарату
обласної ради
Криницька
- голова постійної комісії обласної ради з
Оксана Юріївна
питань
приватизації,
власності,
підприємництва, інвестицій та захисту прав
споживачів
10) Про призначення Шевчука С.В.
на посаду директора КЗ
«Черкаський геріатричний пансіонат Черкаської обласної ради»
Доповідають:
Дудник
- в.о. начальника управління майном обласної
Наталія Дмитрівна
комунальної власності виконавчого апарату
обласної ради
Криницька
- голова постійної комісії обласної ради з
Оксана Юріївна
питань
приватизації,
власності,
підприємництва, інвестицій та захисту прав
споживачів
11) Про передачу аптеки №28 у власність територіальної громади
с. Моринці Звенигородського району Черкаської області
Доповідають:
Бондаренко
- депутат обласної ради
Анатолій Васильович
Криницька
- голова постійної комісії обласної ради з
Оксана Юріївна
питань
приватизації,
власності,
підприємництва, інвестицій та захисту прав
споживачів
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12) Про встановлення пільгової орендної плати
Доповідають:
Паливода
- директор
Черкаського
регіонального
Олександр Васильович
управління
Державної
спеціалізованої
фінансової установи «Державний фонд
сприяння
молодіжному
житловому
будівництву»
Криницька
- голова постійної комісії обласної ради з
Оксана Юріївна
питань
приватизації,
власності,
підприємництва, інвестицій та захисту прав
споживачів
2. Про перейменування села Ленінське та селища Радгоспне Драбівського
району
Доповідають:
Коваленко
- голова обласної ради
Валентина Михайлівна
Овчаренко
- голова постійної комісії обласної ради
Микола Семенович
з питань регламенту, депутатської етики та
місцевого самоврядування
3. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України за
внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування
Доповідають:
Зеленський
- начальник управління у справах сім’ї,
Максим Васильович
молоді та спорту облдержадміністрації
Овчаренко
- голова постійної комісії обласної ради
Микола Семенович
з питань регламенту, депутатської етики та
місцевого самоврядування
4. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України
Латенка В.М.
Доповідають:
Коваленко
- голова обласної ради
Валентина Михайлівна
Овчаренко
- голова постійної комісії обласної ради
Микола Семенович
з питань регламенту, депутатської етики та
місцевого самоврядування
5. 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
- голова обласної ради
Валентина Михайлівна
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6. 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
- керівник депутатської групи «Гідність» в
Любов Володимирівна
обласній раді
7. 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
- керівник депутатської групи «Гідність» в
Любов Володимирівна
обласній раді
8. 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
- депутат обласної ради
Наталія Володимирівна
9. 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
- керівник депутатської групи «Гідність» в
Любов Володимирівна
обласній раді
10. 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
- депутат обласної ради
Олександр Геннадійович
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11. 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
- керівник депутатської групи «Гідність» в
Любов Володимирівна
обласній раді
12. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради
України щодо повернення вкладів членів кредитних спілок
Доповідає:
Коваленко
- голова обласної ради
Валентина Михайлівна
1. Питання управління майном обласної комунальної власності
1.1. СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. - Про часткове звільнення від сплати надходжень від орендної
плати до загального фонду обласного бюджету Черкаського академічного
обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка,
комунальних підприємств «АТП Черкаської обласної ради», «Облпаливо»
обласної ради
ВИСТУПИЛИ: Криницька
Кравцова Н.О., Воєвода Ю.В.

О.Ю.,

Бондаренко

А.В.,

Старікова

Н.В.,

І голосування:
«За» - 48, «Проти» - 1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 11.
ІІ голосування:
«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 11.
Майборода Л.В., яка запропонувала розглянути питання про часткове
звільнення від сплати надходжень від орендної плати до загального фонду
обласного бюджету по кожному підприємству окремо.
Голосування за пропозицію Майбороди Л.В.:
І голосування:
«За» - 38, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 23.
ІІ голосування:
«За» - 56, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 6.
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ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради " Про часткове звільнення від сплати надходжень
від орендної плати до загального фонду обласного бюджету Черкаського
академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.
Шевченка " прийняти, додається.
«За» - 61, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
1.2. СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. – Про передачу майна комунальної власності
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Мушієк М.Г., Філіпенко П.С., Криницька О.Ю.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про передачу майна комунальної власності»
прийняти, додається.
«За» -54 , «Проти» -0 , «Утрималося» - 3, «Не голосувало» -6 .
1.3. СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. - Про передачу майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Черкаської області у державну власність
ВИСТУПИЛИ: Криницька О.Ю.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про передачу майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області у державну власність»
прийняти, додається.
«За» - 55, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» -5.
1.4. СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. – Про зміну найменування Корсунь-Шевченківської
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Черкаської обласної
ради та затвердження Статуту
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про зміну найменування Корсунь-Шевченківської
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Черкаської обласної
ради та затвердження Статуту» прийняти, додається.
«За» -57, «Проти» -0, «Утрималося» -0 , «Не голосувало» -6 .
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1.5. СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. – Про зміну найменування Черкаської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради та
затвердження Статуту
ВИСТУПИЛИ: Бондаренко А.В., Майборода Л.В.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про зміну найменування Черкаської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради та
затвердження Статуту» прийняти, додається.
«За» - 54, «Проти» -0, «Утрималося» -0 , «Не голосувало» -9 .
(Оголошення перерви за вимогою депутатів обласної ради)
ВИСТУПИЛИ: представники трудового колективу Черкаського академічного
обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка,
Коваль В.В., голова профспілкового органу театру, Коваль В.В., Проскурня С.
1.6. СЛУХАЛИ:
Лобаса М.В. - Про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «ЗМІНА» ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ шляхом злиття з КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «ОБЛАСНИЙ
ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «ПРОЛІСОК» ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
ВИСТУПИЛИ: Ліпкан А.В., Криницка О.Ю., Бондаренко А.В., Майборода Л.В.,
Беззубенко В.А.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «ЗМІНА» ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ шляхом злиття з КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «ОБЛАСНИЙ
ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «ПРОЛІСОК» ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
прийняти, додається.
І голосування:
«За» -51 , «Проти» -0 , «Утрималося» - 0 , «Не голосувало» -12.
ІІ голосування:
«За» -53 , «Проти» -0 , «Утрималося» - 1 , «Не голосувало» -6.
1.7. СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. - Про передачу майна комунального закладу «Обласний
дитячий санаторій «Зміна» Черкаської обласної ради
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Євич П.П., Беззубенко В.А., Гретченко І.І.
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ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про передачу майна комунального закладу
«Обласний дитячий санаторій «Зміна» Черкаської обласної ради» прийняти,
додається.
І голосування:
«За» -52 , «Проти» -0 , «Утрималося» - 1 , «Не голосувало» -8.
ІІ голосування:
«За» -53 , «Проти» -0 , «Утрималося» - 1 , «Не голосувало» -7.
1.8. СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. – Про продовження терміну дії контракту з Артеменко Т.А.
ВИСТУПИЛИ: Криницька О.Ю., Мушієк М.Г.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про продовження терміну дії контракту з
Артеменко Т.А.» прийняти, додається.
«За» -55 , «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -6.
1.9. СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. – Про призначення Бойченко І.А. на посаду головного лікаря
комунального закладу «Обласний дитячий санаторій «Пролісок» Черкаської
обласної ради
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про призначення Бойченко І.А. на посаду
головного лікаря комунального закладу «Обласний дитячий санаторій
«Пролісок» Черкаської обласної ради» прийняти, додається.
«За» - 56, «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -5.
1.10. СЛУХАЛИ:
Дудник Н.Д. – Про призначення Шевчука С.В. на посаду директора КЗ
«Черкаський геріатричний пансіонат Черкаської обласної ради»
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про призначення Шевчука С.В.
на посаду
директора КЗ «Черкаський геріатричний пансіонат Черкаської обласної ради»»
прийняти, додається.
«За» - 56, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1 «Не голосувало» - 4.
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1.11. СЛУХАЛИ:
Мушієка М.Г. – Про передачу аптеки №28 у власність територіальної
громади с. Моринці Звенигородського району Черкаської області
ВИСТУПИЛИ: Майборода Л.В., Криницька О.Ю., Старікова Н.В.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про передачу аптеки №28 у власність
територіальної громади
с. Моринці Звенигородського району Черкаської
області» прийняти, додається.
«За» - 54, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 5.
1.12. СЛУХАЛИ:
Паливоду О.В. – Про встановлення пільгової орендної плати
ВИСТУПИЛИ: Касян В.П., Євич П.П.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про встановлення пільгової орендної плати»
прийняти, додається.
І голосування:
«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 8.
ІІ голосування:
«За» - 57, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4.
2. СЛУХАЛИ:
Коваленко В.М. – Про перейменування села Ленінське та селища
Радгоспне Драбівського району
ВИСТУПИЛИ: Овчаренко М.С.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про перейменування села Ленінське та селища
Радгоспне Драбівського району» прийняти, додається.
«За» - 55, «Проти» - 2, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4.
3. СЛУХАЛИ:
Зеленського М.В. – Про клопотання щодо присудження Премії Верховної
Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого
самоврядування

12

ВИСТУПИЛИ: Овчаренко М.С.
Протокольно: рішення не прийнято
«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 11.
4. СЛУХАЛИ:
Коваленко В.М. – Про клопотання щодо нагородження Грамотою
Верховної Ради України Латенка В.М.
ВИСТУПИЛИ: Хижняк В.М., Овчаренко М.С.
Протокольно: рішення не прийнято
«За» - 34, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 26.
5. СЛУХАЛИ:
Коваленко В.М. – Про виправлення технічної помилки у рішенні обласної
ради від 28.08.2009 № 28-13/V «Про зміну меж села Червона Слобода
Черкаського району»
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про виправлення технічної помилки у рішенні
обласної ради від 28.08.2009 № 28-13/V «Про зміну меж села Червона Слобода
Черкаського району»» прийняти, додається.
«За» - 56, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
6. СЛУХАЛИ:
Майбороду Л.В. – 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
ВИСТУПИЛИ: Роєнко В.Г., Мушієк М.Г.
Протокольно: рішення не прийнято
«За» - 45, «Проти» - 4, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 6.

13

7. СЛУХАЛИ:
Майбороду Л.В. – 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
ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «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» прийняти,
додається.
«За» - 57, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4.
8. СЛУХАЛИ:
Коваленко В.М. – 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
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «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» прийняти, додається.
«За» - 58, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
9. СЛУХАЛИ:
Майбороду Л.В. – 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
ВИСТУПИЛИ: Лобас М.В., Ніколенко В.М., Кулеша В.О., Костогриз І.І.,
Денисюк А.М., Ткаченко Ю.О., Колісник М.В.
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ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Мушієк М.Г.
Протокольно: рішення не прийнято
«За» - 15, «Проти» -6, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 37.
10. СЛУХАЛИ:
Лошкова О.Г. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
народних депутатів України щодо неприпустимості підтримки депутатами
Верховної Ради проекту змін до Конституції України щодо децентралізації влади
Протокольно: рішення не прийнято
«За» - 22, «Проти» -0, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 36.
11. СЛУХАЛИ:
Майбороду Л.В. – 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
Протокольно: рішення не прийнято
«За» - 35, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 26.
12. СЛУХАЛИ:
Коваленко В.М. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Верховної Ради України щодо повернення вкладів членів кредитних спілок
ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Євич П.П.
Протокольно: рішення не прийнято
«За» - 43, «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 18.
Голова

В. Коваленко

