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 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    100 

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -     57  

  

3. Присутніх запрошених осіб     -     33 

       

 

   (Списки  додаються) 

 

 

Головуюча: Коваленко В.М. 

 

 

Секретаріат:  Бойко А.І., Луценко С.В., Овчаренко М.С., Руснак Т.Г., 

Уманець В.П. 
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Порядок денний: 
 

1. Питання управління майном обласної комунальної власності: 

 

 

1) Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.06.2015 № 41-18/VI 

«Про повернення з оренди та передачу основних засобів» 

Доповідають: 

Дудник 

Наталія Дмитрівна  

- завідуюча сектором 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 внесення змін до рішення обласної ради від 05.03.2015 № 38-14/VI 

«Про оренду комунального майна бюджетними установами» 

Доповідають: 

Дудник 

Наталія Дмитрівна  

-  завідуюча сектором управління майном 

обласної комунальної власності 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Криницька 

Оксана Юріївна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань приватизації, власності, 

підприємництва, інвестицій та захисту прав 

споживачів 

 

3) Про оренду комунального майна бюджетними установами 

Доповідають: 

Дудник 

Наталія Дмитрівна  

-  завідуюча сектором 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 внесення змін до рішення обласної ради від 29.04.2011 № 5-2/VI 

«Про Програму підвищення енергоефективності та зменшення споживання 

енергоносіїв Черкаської області на 2011-2015 роки» 
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          Доповідають: 

Демиденко 

Сергій Миколайович 

-  начальник управління житлово-

комунального господарства 

облдержадміністрації 

 

Кучер 

Галина Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради            

з питань житлово-комунального 

господарства та паливно-

енергетичного комплексу  

  

3. Про внесення змін до рішення обласної ради від 13.09.2011 № 8-1/VI 

«Про регіональну програму розвитку малої гідроенергетики в Черкаській області 

на 2015-2020 роки» 

Доповідають: 

Демиденко 

Сергій Миколайович 

-  начальник управління житлово-

комунального господарства 

облдержадміністрації 

 

Овчаренко 

Станіслав  Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради            

з питань планування, бюджету і 

фінансів  

 

4. Про внесення змін до Програми розвитку інформаційного простору 

Черкаської області на 2012-2016 роки 

Доповідають: 

Пасічник 

Сергій Леонідович 

- директор Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації 

 

Лега 

Юрій Григорович 

- голова постійної комісії обласної ради 

з питань освіти, науки, культури, 

духовності, молодіжної політики та 

спорту 

 

5. Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.03.2013 № 21-8/VI 

"Про Програму підтримки місцевого самоврядування у Черкаській області на 

2013-2015 роки" 

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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6. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

м.Шпола 

Доповідають: 

Коваленко  

Валентина Михайлівна  

- голова обласної ради 

Корнієнко 

Василь Іванович 

- голова постійної комісії обласної ради            

з питань агропромислового комплексу, 

соціального розвитку села та земельних 

відносин 

 

 7. Про регіональну Програму інформатизації сфери охорони здоров’я 

Черкаської області на 2015 – 2020 роки 

          Доповідають: 

Лобас 

Михайло Віталійович 

- директор Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

Губенко 

Інна Яківна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань охорони здоров’я, материнства та 

дитинства 

 

8. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо 

відзначення у 2016 році 30-х роковин Чорнобильської катастрофи 

Доповідає: 

Коваленко  

Валентина Михайлівна  

- голова обласної ради 

  

 9. Про депутатський запит депутата обласної ради Мулярова Є.А. 

          Доповідає: 

Муляров 

Євген Анатолійович  

- депутат обласної ради 

 

 

10. Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.01.2015 № 36-1/УІ 

«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  
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11. Про внесення змін до обласної програми впровадження у навчально-

виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-

комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2018 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  

 

12. Про внесення змін до рішення обласної ради від 14.12.2011 № 10-3/УІ 

«Про обласну програму 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  

 

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

2014-2020 роки 

Доповідає: 

Павлюк  

Олександр  Олександрович 

- заступник директора Департаменту 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації 

 

   

14. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо повернення вкладів членів кредитних спілок 

Доповідає:  

Коваленко  

Валентина Михайлівна 

- голова обласної ради 

 

 

15. Про перерозподіл та використання коштів для надання одноразової 

грошової допомоги громадянам за рахунок коштів обласного бюджету 

Доповідає:  

Коваленко  

Валентина Михайлівна 

- голова обласної ради 
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16. Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.09.2015 « 43-6/УІ 

«Про незавершене будівництво об’єктів та укладення договору» 

Доповідає: 

Дудник 

Наталія Дмитрівна  

-  завідуюча сектором управління майном 

обласної комунальної власності 

виконавчого апарату обласної ради 
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 СЛУХАЛИ:  Коваленко В.М. - Про включення до порядку денного сесії питань 

 

 ВИСТУПИЛИ: Ткаченко Ю.О. 

 

 ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного сесії питання: 

 

1. Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.01.2015 № 36-1/УІ 

«Про обласний бюджет на 2015 рік»  

 

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

 

2. Про внесення змін до обласної програми впровадження у навчально-

виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-

комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2018 року 

 

 

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

 

3. Про внесення змін до рішення обласної ради від 14.12.2011 № 10-3/УІ 

«Про обласну програму підвищення якості шкільної природничо-математичної 

освіти на період до 2015 року» 

 

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

 

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

2014-2020 роки 

 

«За» - 55 «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -2. 

 

5. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо повернення вкладів членів кредитних спілок 

 

«За» - 53 «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -6. 

 

6. Про перерозподіл та використання коштів для надання одноразової 

грошової допомоги громадянам за рахунок коштів обласного бюджету 

 

«За» - 56 «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -2. 

 

7. Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.09.2015 « 43-6/УІ 

«про незавершене будівництво об’єктів та укладення договору» 

 

«За» - 56 «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -3. 
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1. СЛУХАЛИ: Дудник Н.Д. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

25.06.2015 № 41-18/VI «Про повернення з оренди та передачу основних засобів» 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 25.06.2015 № 41-18/VI «Про повернення з оренди та передачу основних 

засобів» прийняти, додається. 

 

«За» - 56, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 3. 

 

2. СЛУХАЛИ:   Дудник Н.Д.  –  Про внесення змін до рішення обласної ради від 

05.03.2015 № 38-14/VI «Про оренду комунального майна бюджетними 

установами» 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

05.03.2015 № 38-14/VI «Про оренду комунального майна бюджетними 

установами»  прийняти, додається. 

 

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

 

3. СЛУХАЛИ: Дудник Н.Д. - Про оренду комунального майна бюджетними 

установами 

 

ВИРІШИЛИ:   

рішення обласної ради «Про оренду комунального майна бюджетними 

установами» прийняти, додається 

 

«За» - 56, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -4. 

 

4. СЛУХАЛИ: Демиденка С.М. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

29.04.2011 № 5-2/VI «Про Програму підвищення енергоефективності та 

зменшення споживання енергоносіїв Черкаської області на 2011-2015 роки» 

 

ВИСТУПИЛИ:  Кучер Г.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

29.04.2011 № 5-2/VI «Про Програму підвищення енергоефективності та 

зменшення споживання енергоносіїв Черкаської області на 2011-2015 роки»»  

прийняти, додається. 

 

«За» -56, «Проти» -0, «Утрималося» -0 , «Не голосувало» -4 . 
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5. СЛУХАЛИ: Демиденка С.М. -  Про внесення змін до рішення обласної ради 

від 13.09.2011 № 8-1/VI «Про регіональну програму розвитку малої 
гідроенергетики в Черкаській області на 2015-2020 роки» 
 

ВИСТУПИЛИ: Овчаренко С.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

13.09.2011 № 8-1/VI «Про регіональну програму розвитку малої гідроенергетики 

в Черкаській області на 2015-2020 роки»»  прийняти, додається. 

 

«За» - 55, «Проти» -0, «Утрималося» -0 , «Не голосувало» -5 . 

 

6. СЛУХАЛИ: Петрову О.Г. - 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» -54 , «Проти» -0 , «Утрималося» -0 , «Не голосувало» -6  . 

 

7. СЛУХАЛИ: Коваленко В.М. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

22.03.2013 № 21-8/VI "Про Програму підтримки місцевого самоврядування у 

Черкаській області на 2013-2015 роки" 

 

ВИСТУПИЛИ:  Овчаренко М.С. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

22.03.2013 № 21-8/VI "Про Програму підтримки місцевого самоврядування у 

Черкаській області на 2013-2015 роки"" прийняти, додається. 

 

«За» - 53, «Проти» - 0 , «Утрималося» -0 , «Не голосувало» -7 . 

 

8. СЛУХАЛИ: Коваленко В.М. – Про погодження проекту землеустрою щодо 
встановлення (зміни) меж м. Шпола  

 

ВИСТУПИЛИ: Корнієнко В.І. 
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ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про погодження проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж м. Шпола»  прийняти, додається. 

 

«За» -53 , «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -7. 

 

9. СЛУХАЛИ: Найдана О.В.  – Про регіональну Програму інформатизації сфери 

охорони здоров’я Черкаської області на 2015-2020 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Крот В.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про регіональну Програму інформатизації сфери 

охорони здоров’я Черкаської області на 2015-2020 роки» прийняти, додається. 

 

«За» - 53, «Проти» -0, «Утрималося» -1, «Не голосувало» -6. 

 

10. СЛУХАЛИ: Коваленко В.М.  – Про звернення депутатів Черкаської обласної 
ради до Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради 
України щодо відзначення у 2016 році 30-х роковин Чорнобильської катастрофи 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України 

щодо відзначення у 2016 році 30-х роковин Чорнобильської катастрофи» 

прийняти, додається. 

 

«За» 53 , «Проти» - 0, «Утрималося» -0 , «Не голосувало» -7 . 

 

11. СЛУХАЛИ: Мулярова Є.А.  – Про депутатський запит депутата обласної 
ради Мулярова Є.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про депутатський запит депутата обласної ради 

Мулярова Є.А.» прийняти, додається. 

 

«За» 54 , «Проти» - 0, «Утрималося» -1 , «Не голосувало» -5 . 

 

12. СЛУХАЛИ: Кравченко Н.М.  – Про внесення змін до рішення обласної ради 
від 21.01.2015 № 36-1/УІ «Про обласний бюджет на 2015 рік»  

 

ВИСТУПИЛИ: Овчаренко С.А. 
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ВИРІШИЛИ:  

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

21.01.2015 № 36-1/УІ «Про обласний бюджет на 2015 рік»» прийняти, додається. 

 

«За» - 56, «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -4. 

 

13. СЛУХАЛИ: Сімушину О.І.  – Про внесення змін до обласної програми 

впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних 
закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 
2018 року 

 

ВИСТУПИЛИ: Лега Ю.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної програми 

впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних 

закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 

2018 року» прийняти, додається. 

 

«За» - 55, «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -5. 

 

14. СЛУХАЛИ: Сімушину О.І.  – Про внесення змін до рішення обласної ради 

від 14.12.2011 № 10-3/УІ «Про обласну програму підвищення якості шкільної 
природничо-математичної освіти на період до 2015 року» 

 

ВИСТУПИЛИ: Лега Ю.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

14.12.2011 № 10-3/УІ «Про обласну програму підвищення якості шкільної 

природничо-математичної освіти на період до 2015 року»» прийняти, додається. 

 

«За» - 57, «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -3. 

 

15. СЛУХАЛИ: Коваля В.В.  – Про внесення змін до обласної комплексної 
програми «Турбота» на 2014-2020 роки 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної комплексної 

програми «Турбота» на 2014-2020 роки» прийняти, додається. 

«За» - 57, «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -3. 

 

16. СЛУХАЛИ: Коваленко В.М.  – Про звернення депутатів Черкаської обласної 
ради до Верховної Ради України щодо повернення вкладів членів кредитних 

спілок  
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ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Верховної Ради України щодо повернення вкладів членів кредитних спілок» 

прийняти, додається. 

 

«За» - 56, «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -4. 

 

17. СЛУХАЛИ: Коваленко В.М.  – Про перерозподіл та використання коштів для 
надання одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів 
обласного бюджету 

 

ВИСТУПИЛИ:  Романенко О.Т., Гретченко І.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про перерозподіл та використання коштів для 

надання одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів 

обласного бюджету» прийняти, додається. 

 

«За» - 55, «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -5. 

 

18. СЛУХАЛИ: Дудник Н.Д.  – Про  внесення змін до рішення обласної ради від 

17.09.2015 № 43-6/УІ «Про незавершене будівництво об’єктів та укладання 
договору» 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

17.09.2015 № 43-6/УІ «Про незавершене будівництво об’єктів та укладання 

договору»» прийняти, додається. 

 

«За» - 54, «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -6. 

 

Різне:  

 

ВИСТУПИВ: представник вкладників кредитних спілок Гончаренко В. 

 

 

 

 

Голова                                                                                              В. Коваленко 


