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Порядок денний: 

1. Про обласну цільову програму «Екстрена медична допомога Черкащини на 

2017-2020 роки»  

 

Доповідають: 

Найдан 

Олег Володимирович 

-          заступник начальника управління охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації 

Баштан 

Олег Васильович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

2. Про програму підтримки діяльності органів виконавчої влади на 

2016-2020 роки  

 

Доповідають: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

облдержадміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

 3. Про Програму підтримки органів місцевого самоврядування                     

у Черкаській області на 2017-2020 роки 

 

Доповідають: 

Мовчан  

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 

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

виховний процес загальноосвітніх закладів інформаційно-комунікаційних 

технологій "Сто відсотків" на період до 2021 року 

 

Доповідають: 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- начальник управління  освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  
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5. Про внесення змін до обласної програми підвищення якості шкільної 

природничо-математичної освіти на період до 2021 року 

 

Доповідають: 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- начальник управління  освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

        

  6. Про внесення змін до Обласної цільової програми з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації та впровадження заходів з енергозбереження 

у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького на 

2015-2019 роки 

Доповідають: 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- начальник управління  освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

          

7. Про внесення змін до обласної програми фінансування ремонту доріг 

державного значення, які проходять територією Черкаської області, на 2016-

2018 роки  

Доповідають: 

Чубань                                            

Сергій Васильович 

 

- начальник управління транспорту, 

дорожнього господарства та оборонно-

промислового комплексу обласної 

державної адміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

8. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.03.2016 № 4-

12/VIІ "Про щорічний обласний конкурс з благоустрою населених пунктів 

області "Територія комфорту" 

Доповідають: 

Демиденко 

Сергій Миколайович 

- директор Департаменту містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства обласної 

державної адміністрації 

Кокодзей 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань розвитку інфраструктури та 

житлово-комунального господарства 
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9. 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 2011-2016 роки" 

 

Доповідають: 

Демиденко 

Сергій Миколайович 

- директор Департаменту містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства обласної 

державної адміністрації 

Кокодзей 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань розвитку інфраструктури та 

житлово-комунального господарства 

 

10.  Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.12.2015 № 2-

3/VII "Про обласний бюджет на 2016 рік" 

 

Доповідають: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

облдержадміністрації 

 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

11. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.06.2015 № 41-

1/VI "Про проект перспективного плану формування територій громад 

Черкаської області" 

 

Доповідають: 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 

12. Про території та об’єкти природно-заповідного фонду області 

(сквер Героїв Чорнобиля в м.Черкаси по вулиці Ярославській) 

Доповідають: 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 
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13. Про території та об’єкти природно-заповідного фонду області (про 

скасування статусу гідрологічного заказника місцевого значення "Озеро" в с. 

Руська Поляна) 

 

Доповідають: 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

14. Про надання гірничого відводу ТОВ "Новіком груп"  для розробки 

Ладижинського родовища суглинків 

 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

15. Про надання погодження ДП "Укрспирт" на користування 

ділянками надр з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-

промислової розробки питних підземних вод водозабору Косарського МПД 

ДП "Укрспирт", що знаходиться в Кам’янському районі Черкаської області 

 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

16. Про погодження ТОВ "Катеринопільський елеватор" надання у 

користування ділянок надр з метою геологічного вивчення, у тому числі 

дослідно-промислової розробки питних підземних вод Стебнівської ділянки 

Звенигородсько-Катеринопільського родовища 

 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 
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17. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) Про затвердження Типових договорів оренди майна, що належить до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст області  

 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

2) Про управління суб’єктами/об’єктами спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

3) Про перелік суб’єктів (об’єктів) спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

4) Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового  плану  підприємства спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ та  міст області 

 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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5) Про затвердження  Порядку  списання  об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської  області 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

6) Про Порядок укладання контрактів з керівниками підприємств, 

установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області та затвердження типових форм контрактів 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

7) Про оренду майна комунального закладу "Черкаська обласна дитяча 

лікарня" Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

8) Про визнання рішення обласної ради таким, що втратило чинність 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

9) Про передачу майна комунальної власності 

 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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10) Про списання майна комунальної власності 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

11) Про вибуття об’єкта  основних засобів 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

12) Про визнання такими, що втратили чинність, рішень обласної ради 

про приватизацію об’єктів обласної комунальної власності 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

13) Про план діяльності Черкаської обласної ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2017 рік 

 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

14) Про надання згоди на прийняття з державної власності до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області цілісних 

майнових комплексів професійно-технічних навчальних закладів  

 

Доповідають: 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- начальник управління  освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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15) Про окремі питання реформування газети "Черкаський край" та 

редакції газети "Черкаський край" 

 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

18. Про хід виконання рішення обласної ради від 30.01.2014 № 28-2/VI 

"Про обласну комплексну програму "Турбота" на 2014 -2020 роки" 

 

Доповідають: 

Чикало 

Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації 

Баштан 

Олег Васильович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

19.  Про хід виконання рішення обласної ради від 09.08.2013 № 24-3/VI 

"Про програму зайнятості населення Черкаської області на період до 2017 

року" 

 

Доповідають: 

Чикало 

Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації 

Баштан 

Олег Васильович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

20. Інформація начальника управління охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації щодо стану функціонування мережі закладів охорони 

здоров’я та забезпечення заробітними платами медичних працівників у 

Черкаській області 

Доповідає: 

Лобас 

Михайло Віталійович 

-          начальник управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 

 

21. Інформація начальника управління освіти і науки обласної 

державної адміністрації щодо функціонування мережі шкіл та виплати 

заробітної плати вчителям у Черкаській області 

Доповідає: 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- начальник управління  освіти і науки 

обласної державної адміністрації 
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22. Інформація начальника культури та зваємозв'язків з громадськістю 

обласної державної адміністрації щодо реалізації основних завдань та 

функцій управління за 9 місяців поточного року 

 

Доповідає: 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління  культури та 

зваємозв'язків з громадськістю обласної 

державної адміністрації  

 

23. Інформація голови обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О. 

щодо принципів та особливостей формування проекту обласного бюджету на 

2017 рік 

 

Доповідає: 

Ткаченко 

Юрій Олегович 

- голова обласної державної адміністрації 

 

 

24. Звіт голови обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О. про 

виконання програм економічного і соціального розвитку Черкаської області 

та делегованих обласною радою повноважень у 2016 році 

 

Доповідає: 

Ткаченко 

Юрій Олегович 

- голова обласної державної адміністрації 

 

 

25. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської 

комісії Управління поліції охорони в Черкаській області 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

26. Про звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Міністра агропромислового комплексу України, Міністра екології та 

природних ресурсів України, Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи, Черкаської облдержадміністрації щодо 

створення Національного природного парку "Холодний Яр" на засадах 

компромісу між національними, господарськими та громадськими 

інтересами 

 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 



 11 

27. Про звернення до Міністра внутрішніх справ України, Голови 

Національної поліції України щодо неприпустимості призначення Валерія 

Лютого на посаду начальника Головного управління Національної поліції 

України у Черкаській області 

 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

28. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України, Верховної Ради України щодо неприпустимості 

скасування мораторію на експорт лісоматеріалів у вигляді необробленої 

деревини, зокрема лісу круглого та потребу законодавчих змін для розвитку 

деревообробної промисловості  

 

Доповідає: 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

  

29. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

забезпечення реалізації права учасниками антитерористичної операції на 

отримання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, 

садівництва і городництва 

 

Доповідає: 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- депутат обласної ради 

30. Про скасування рішення Черкаської обласної ради від 19.02.2016 № 

3-46/VII "Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України, Міністерства освіти і науки України та Національного 

банку України щодо передачі Черкаського навчально-наукового інституту 

ДВНЗ «Університет банківської справи» з державної власності до спільної 

власності територіальних громад Черкаської області з віднесенням його до 

сфери управління Черкаської обласної ради" (депутатський запит народного 

депутата України Петренка О.М., оголошений на засіданні Верховної Ради 

України 18 листопада 2016 року) 

 

31.  Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради  

 

Доповідає: 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату обласної ради 
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32. Про внесення змін до складу постійних комісій Черкаської обласної 

ради 

 

Доповідає: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

 

33. Інформація Головного управління Держгеокадастру у Черкаській 

області щодо кількості звернень учасників АТО та членів їх сімей з питань 

виділення земельних ділянок, зарезервованих площ та причин відмови  

Доповідає: 

Сіроштан 

Оксана Миколаївна 

- в.о. начальника Головного управління 

Держгеокадастру у Черкаській області 

 

34. Про обрання заступника голови Черкаської обласної ради 

 

Доповідає: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

 

35. Про   звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України Порошенка П.О., Голови Верховної Ради Парубія А.В., Прем’єр-

міністра України Гройсмана В.Б. щодо відшкодування втрачених депозитних  

вкладів соціально-незахищеним вкладникам кредитних спілок Черкаської 

області 

Доповідає: 

Мушієк 

Михайло Григорович 

- керівник депутатської фракції політичної 

партії Всеукраїнське об’єднання 

«Черкащани» 

 

36. Про звернення до Президента України, Верховної Ради України 

щодо визнання бійців добровольчих батальйонів, що проходять службу на 

Сході та Півдні України, учасниками антитерористичної операції 

Доповідає: 

Гайович 

Вадим Юрійович 

- представник депутатської фракції 

Радикальної партії Олега Ляшка 

 

37. Про визнання бійців-добровольців, які брали участь у захисті 

територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України 

 

Доповідає: 

Копійченко 

Володимир Петрович 

- депутат обласної ради 
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38. Про утворення комісії для визначення реальної собівартості газу та 

проведення експертизи газової суміші 

 

Доповідає: 

Гайович 

Вадим Юрійович 

- представник депутатської фракції 

Радикальної партії Олега Ляшка 

 

39. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Головного 

управління Національної поліції у Черкаській області та прокуратури  

Черкаської області про взяття під контроль досудового розслідування 

кримінального провадження щодо І.Дідика 

 

Доповідає: 

Маргарян 

Аракся Дерениківна 

- депутат обласної ради 

 

40. Про депутатський запит депутата обласної ради Волковича В.М. до 

голови  Черкаської обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О., голови 

Черкаської обласної ради Вельбівця О.І. щодо вирубки у Канівському районі 

196 тис. дерев на території  приблизно у 1000 га на місці створення НПП 

«Середньодніпровський». 

 

Доповідає: 

Волкович 

Володимир Миколайович 

- депутат обласної ради 

 

41. Про депутатське звернення депутата  обласної ради Рибченка О.В. 

до Генерального прокурора України Луценка Ю.В. щодо порушення 

кримінальної справи по факту незаконного заволодіння земельною ділянкою, 

яка була виділена адміністрації Державної прикордонної служби України 

 

Доповідає: 

Рибченко  

Олександр Володимирович 

- депутат обласної ради 

 

42. Про депутатське звернення депутата  обласної ради Рибченка О.В. 

до Генерального прокурора України Луценка Ю.В. щодо перевірки 

законності при веденні досудового слідства по факту вбивства С. Бондаренка 

 

Доповідає: 

Рибченко   

Олександр Володимирович 

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

України Порошенка П.О., Голови Верховної Ради Парубія А.В., Прем’єр-

міністра України Гройсмана В.Б. щодо соціального захисту ветеранів  війни 

та учасників бойових дій 

 

Доповідає: 

Сахно  

Анатолій Петрович 

- депутат обласної ради 

 

44. Про депутатське звернення депутата обласної ради Коваленко В.М. 

до голови Черкаської обласної ради Вельбівця О.І., голови Черкаської 

обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О. щодо оголошення           

2017 року  - Роком В’ячеслава Чорновола 

 

Доповідає: 

Коваленко 

Валентина Михайлівна 

- депутат обласної ради 

 

45. Про зміну найменування Черкаського медичного коледжу та 

затвердження статуту 

 

Доповідає: 

Парамонов  

Віктор Володимирович 

- депутат обласної ради 

 

46. Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.02.2012 №13-

6/VI «Про Програму розвитку інформаційного простору Черкаської області 

на 2012-2016 роки»   

 

Доповідає: 

Доманський  

Володимир Миколайович 

- депутат обласної ради 

 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 67  депутатів 

 

Вельбівець О.І. запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам'ять 

українських воїнів і мирних громадян, які загинули в ході антитерористичної 

операції у східних областях України. 

 

(Хвилина мовчання) 
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Вручення головою обласної державної адміністрації Ткаченком Ю.О. 

та головою обласної ради Вельбівцем О.І. відзнаки «Учасник АТО», медалі 

«15 років сумлінної служби» та Подяк. 

Вельбівець О.І. поінформував про вихід депутата обласної ради 

Ботнара Ю.А. з міжфракційного об’єднання депутатів «За підтримку команди 

майстрів футбольного клубу «Черкаський Дніпро» за власним бажанням. 

 

Голосування за секретаріат 

«За»- 64, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 8. 

 

I. Оголошення заяв, звернень, повідомлень 

 

ВИСТУПИЛИ:   

Мушієк М.Г. вніс пропозицію включити до порядку денного питання 

«Про   звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента України 

Порошенка П.О., Голови Верховної Ради Парубія А.В., Прем’єр-міністра 

України Гройсмана В.Б. щодо відшкодування втрачених депозитних  вкладів 

соціально-незахищеним вкладникам кредитних спілок Черкаської області». 

    

Голосування за включення до порядку денного питання 

«Про   звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України Порошенка П.О., Голови Верховної Ради Парубія А.В., 

Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо відшкодування 

втрачених депозитних  вкладів соціально-незахищеним вкладникам 

кредитних спілок Черкаської області» 

 (пропозиція депутата обласної ради Мушієка М.Г.) 

 

«За»- 69, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 6. 

 

Гайович В.Ю. вніс пропозицію щодо включення до порядку денного 

питання «Про звернення до Президента України, Верховної Ради України 

щодо визнання бійців добровольчих батальйонів, що проходять службу на 

Сході та Півдні України, учасниками антитерористичної операції». 

 

Голосування за включення до порядку денного питання 

«Про звернення до Президента України, Верховної Ради України 

щодо визнання бійців добровольчих батальйонів, що проходять службу 

на Сході та Півдні України, учасниками антитерористичної операції» 

(пропозиція депутата обласної ради Гайовича В.Ю.) 

«За»- 69, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 6. 

 

Копійченко В.П. запропонував включити до порядку денного сесії 

питання «Про визнання бійців-добровольців, які брали участь у захисті 

територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України». 
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Голосування за включення до порядку денного питання 

«Про визнання бійців-добровольців, які брали участь у захисті 

територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України» 

(пропозиція депутата обласної радиКопійченка В.П.) 

«За»- 69, «Проти»- 0, «Утрималося»- 1, «Не голосувало»- 6. 

 

Гайович В.Ю. виступив з пропозицією про включення до порядку 

денного питання «Про утворення комісії для визначення реальної 

собівартості газу та проведення експертизи газової суміші». 

 

Голосування за включення до порядку денного питання 

«Про утворення комісії для визначення реальної собівартості газу та 

проведення експертизи газової суміші» 

 (пропозиція депутата обласної ради Гайовича В.Ю.) 

«За»- 69, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 6. 

 

Маргарян А.Д. зачитала звернення до Головного управління 

Національної поліції у Черкаській області та прокуратури  Черкаської області 

про взяття під контроль досудового розслідування кримінального 

провадження щодо І.Дідика та внесла пропозицію включити дане звернення 

до порядку денного сесії обласної ради. 

 

Голосування за включення до порядку денного питання 

«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Головного управління Національної поліції у Черкаській області та 

прокуратури  Черкаської області про взяття під контроль 

досудового розслідування кримінального провадження щодо І.Дідика» 

(пропозиція депутата обласної ради Маргарян А.Д.) 

«За»- 58, «Проти»- 0, «Утрималося»- 4, «Не голосувало»- 14. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ботнар Ю.А. зазначив, що більше року триває розгляд кримінального 

провадження, яке було відкрите за фактом фальсифікації виборів до обласної 

ради та місцевих рад. Повідомив, що з’явилася нова інформація та підстави. 

Депутат обласної ради звернувся до правоохоронних органів з усним 

зверненням щодо перевірки причетності до фальсифікації виборів депутата 

обласної ради Овчаренка М.С. та колишнього заступника голови 

облдержадміністрації Ю.Саса. 

 Воронов С.П. звернувся до голови обласної державної адміністрації 

Ткаченка Ю.О. з проханням забезпечити прозорість і демократичність 

виборів до об’єднаних територіальних громад, які відбудуться 18 грудня   

2016 року. 

Волкович В.М. зачитав депутатський запит до голови  Черкаської 

обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О., голови Черкаської обласної 

ради Вельбівця О.І. щодо вирубки у Канівському районі 196 тис. дерев на 
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території  приблизно у 1000 га на місці створення НПП 

«Середньодніпровський» та вніс пропозицію включити до порядку денного. 

 

Голосування за включення до порядку денного 

 депутатського запиту Волковича В.М. до голови  Черкаської обласної 

державної адміністрації Ткаченка Ю.О., голови Черкаської обласної ради 

Вельбівця О.І. щодо вирубки у Канівському районі 

 196 тис. дерев на території  приблизно у 1000 га на місці створення 

 НПП «Середньодніпровський» 

 «За»- 56, «Проти»- 0, «Утрималося»- 9, «Не голосувало»- 11. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Юрченко О.В., який зачитав депутатські звернення до прокурора 

Черкаської області С.Овчаренка та звернувся з проханням перевірити факти, 

наведені у зверненнях, та вжити невідкладних заходів.  

Рябошлик О.В. звернувся до голови обласної державної адміністрації 

Ткаченка Ю.О. з проханням  втрутитися в ситуацію, яка склалася в селищі 

Чорнобай навколо відкриття пам’ятника бійцям за волю України. 

Нужний А.А. надав роз’яснення стосовно відкриття пам’ятника в 

селищі Чорнобай. 

Давиденко О.Г. поінформував, що рішенням Черкаської обласної ради 

від 25.12.2015 року було утворено тимчасову контрольну комісію обласної 

ради з контролю за розслідуванням фальсифікації виборів. Також повідомив, 

що відбулося 5 засідань комісії. Членами комісії вживались заходи щодо 

отримання від слідчих органів, прокуратури повної та об’єктивної інформації 

про хід розслідування кримінального провадження. За інформацією 

процесуального прокурора в кримінальному провадженні Черкаської 

обласної прокуратури В. Дидич та керівника слідчого управління ГУ НП у 

Черкаській області Д. Гусаченка опитано майже 100 осіб, проведено 

експертизу, яка не дала позитивних результатів. На даний час проводиться 

повторна компютерно-технічна експертиза в Київському науковому інституті 

судових експертиз. 

Рибченко О.В., який зачитав звернення до Генерального прокурора 

Луценка Ю.В. щодо перевірки законності при веденні досудового слідства по 

факту вбивства С.Бондаренка в м. Черкаси та порушення кримінальної 

справи по факту незаконного заволодіння земельною ділянкою, яка була 

виділена адміністрації Державної прикордонної служби України та 

запропонував включити до порядку денного сесії обласної ради. 

 

Голосування за включення до порядку денного 

депутатського звернення депутата  обласної ради Рибченка О.В.  

до Гененерального прокурора України Луценка Ю.В. 

 щодо перевірки законності при веденні досудового слідства по факту 

вбивства С. Бондаренка 

«За»- 63, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 13. 
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Голосування за включення до порядку денного 

депутатського звернення депутата  обласної ради Рибченка О.В. до 

Гененерального прокурора України Луценка Ю.В. щодо порушення 

кримінальної справи по факту незаконного заволодіння земельною ділянкою, 

яка була виділена адміністрації Державної прикордонної служби України 

 «За»- 61, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 15. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Сахно А.П., який зачитав звернення до Президента України  

Порошенка П.О., Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо вирішення 

питань підвищення пенсійного забезпечення, безоплатного лікування, 

встановлення обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги, 

послуги транспорту та зв’язку, збереження прав ветеранів на пільгове 

користування ними. Також наголосив на тому, щоб у законодавчих та 

нормативно-правових актах не було допущено дискримінації та штучного 

розділення ветеранів Другої світової війни, ветеранів-афганців, учасників 

бойових дій, учасників АТО та інших категорій ветеранів. Звернув увагу на 

те, що закон має діяти однаково для всіх. 

 

Голосування за включення до порядку денного питання 

«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради  

до Президента України Порошенка П.О., Голови Верховної Ради  

Парубія А.В., Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б.  

щодо соціального захисту ветеранів  війни та учасників бойових дій» 

(пропозиція депутата обласної ради Сахна  А.П.) 

«За»- 59, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 17. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Коваленко В.М., яка виступила із зверненнями до голови обласної 

державної адміністрації Ткаченка Ю.О. та голови обласної ради       

Вельбівця О.І.: 

1) звернення щодо оголошення 2017 року – роком В’ячеслава 

Чорновола. 

З метою достойного вшанування борця за незалежність України 

запропонувала організувати заходи, а саме: створення та показ 

документального фільму, видання науково-популярної літератури, 

організація виставок матеріалів і документів, пов’язаних із діяльністю 

В.Чорновола, оголошення щорічного Всеукраїнського конкурсу                     

ім. В’ячеслава Чорновола для молодих українських політиків. 

2) звернення щодо звільнення начальника управління культури та 

взаємозв’язків з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації 

О.Островського та оголошення прозорого публічного конкурсу на дану 

посаду. 
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3) звернулася з проханням щодо включення в порядок денний 

наступної сесії обласної ради питання щодо будівництва птахофабрики в 

Чигиринському районі. 

 

Голосування за включення до порядку денного питання 

«Про депутатське звернення депутата обласної ради Коваленко В.М. 

до голови Черкаської обласної ради Вельбівця О.І., голови Черкаської 

обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О. щодо оголошення           

2017 року  - Роком В’ячеслава Чорновола» 

«За»- 55, «Проти»- 0, «Утрималося»- 4, «Не голосувало»- 17. 

 

Голосування за включення до порядку денного питання 

 «Про звернення до голови  Черкаської обласної державної адміністрації та 

Міністра культури України Нищука Є.М.   щодо начальника управління 

культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської обласної державної 

адміністрації (пропозиція депутата обласної ради  Коваленко В.М.)          

 «За»- 33, «Проти»- 1, «Утрималося»- 11, «Не голосувало»- 31. 

 

Голосування включення до порядку денного  

наступної сесії обласної ради питання щодо будівництва  

птахофабрики в Чигиринському районі  

(пропозиція депутата обласної ради  Коваленко В.М.) 

«За»- 36, «Проти»- 0, «Утрималося»- 9, «Не голосувало»- 31. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Вельбівець О.І. вніс пропозицію надати 3 хвилини для виступу 

представнику громади для оголошення резолюції протестної акції 

«Захистимо екологію Черкащини». 

 

Голосування за надання часу для виступу представнику громади 

протестної акції «Захистимо екологію Черкащини». 

«За»- 50, «Проти»- 3, «Утрималося»- 5, «Не голосувало»- 18. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Представник громади зачитав резолюцію протестної акції «Захистимо 

екологію Черкащини». 
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II. Порядок денний пленарного засідання 

 

Голосування за порядок денний (за основу) 

«За»- 71, «Проти»- 0, «Утрималося»- 1, «Не голосувало»- 4. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Парамонов В.В. виступив з пропозицією щодо включення до порядку 

денного пленарного засідання питання «Про зміну найменування 

Черкаського медичного коледжу та затвердження статуту» 

 

Голосування за включення до порядку денного 

пленарного засідання питання «Про зміну найменування 

Черкаського медичного коледжу та затвердження статуту» 

(пропозиція депутата обласної ради Парамонова В.В.) 

«За»- 65, «Проти»- 1, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 10. 

 

Копійченко В.П. вніс пропозицію про зміну черговості розгляду питань 

порядку денного. Зазначив, що питання №33 «Інформацію Головного 

управління Держгеокадастру у Черкаській області щодо кількості звернень 

учасників АТО та членів їх сімей з питань виділення земельних ділянок, 

зарезервованих площ та причин відмови» доцільно розглянути перед 

розглядом питання № 29 «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

щодо забезпечення реалізації права учасниками антитерористичної операції 

на отримання земельних ділянок для індивідуального житлового 

будівництва, садівництва і городництва». 

 

Голосування за зміну черговості розгляду питань порядку денного 

(пропозиція депутата обласної ради Копійченка В.П.) 

«За»- 66, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 10. 

 

Доманський В.М. вніс пропозицію про включення до порядку денного 

питання «Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.02.2012       

№13-6/VI «Про Програму розвитку інформаційного простору Черкаської 

області на 2012-2016 роки»  та продовжити її на 2017 рік. 

 

Голосування за включення до порядку денного питання 

«Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.02.2012 №13-6/VI 

«Про Програму розвитку інформаційного простору 

Черкаської області на 2012-2016 роки» 

(пропозиція депутата обласної ради Доманського В.М.) 

«За»- 69, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 17. 
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Мушієк М.Г. вніс пропозицію про зміну черговості розгляду питань 

порядку денного. Запропонував звернення депутатів обласної ради 

розглянути на початку пленарного засідання. 

 

Голосування за зміну черговості розгляду питань порядку денного 

(пропозиція депутата обласної ради Мушієка М.Г.) 

«За»- 37, «Проти»- 4, «Утрималося»- 11, «Не голосувало»- 24. 

 

Голосування за порядок денний (в цілому із змінами і доповненнями) 

«За» -73 , «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. -  Про обласну цільову програму «Екстрена медична 

допомога Черкащини на 2017-2020 роки» 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про обласну цільову програму 

«Екстрена медична допомога Черкащини на 2017-2020 роки»» приймається, 

додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 71, «Проти» - 0 , «Утрималося» -0, «Не голосувало» -5. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Кравченко Н.М. -  Про програму підтримки діяльності органів 

виконавчої влади на 2016-2020 роки  

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Лошков О.Г., Ботнар Ю.А., Воронов С.П.,  

Яріш А.А., Булатецький М.І., Мушієк М.Г., Ткаченко Ю.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про програму підтримки діяльності 

органів виконавчої влади на 2016-2020 роки» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 62, «Проти» - 8, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 3. 

 

3. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. -  Про Програму підтримки органів місцевого 

самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Лошков О.Г. виступив із пропозицією щодо включення до переліку 

заходів програми пункту «Відзначення пам’ятних дат і подій періоду 

Української революції 1917-1921р». Також звернув увагу на технічну правку 
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у пункті 4 «Організація та проведення навчання депутатів» добавити словами 

«обласної ради».  

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про Програму підтримки органів 

місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки» 

приймається, додається. 

 

Голосування за пропозицію Лошкова О.Г. 

щодо включення до переліку заходів програми пункту «Відзначення 

пам’ятних дат і подій періоду Української революції 1917-1921р» 

«За» - 61, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 12. 

 

Голосування (в цілому із змінами та доповненнями) 

«За» - 67, «Проти» - 1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 7. 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Вльбівця О.І. -  Про внесення змін до обласної програми впровадження 

у навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів інформаційно-

комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до     2021 року. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної 

програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх 

закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період 

до 2021 року» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 70, «Проти» - 0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 6. 

 

5. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. -  Про внесення змін до обласної програми підвищення 

якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної 

програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на 

період до 2021 року» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 68, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

6. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про внесення змін до Обласної цільової програми з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та впровадження заходів з 

енергозбереження у Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького на 2015-2019 роки. 
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ВИСТУПИЛИ: Ковбоша О.Р., Ботнар Ю.А, Лошков О.Г. 

 Ковбоша О.Р. зазначила, що назва програми не відповідає тим заходам, 

які передбачені програмою. Тому внесла пропозицію про перейменування 

назви програми. 

Лошков О.Г. нагадав, що ним було внесено пропозицію на попередній 

сесії щодо розробки програми підтримки вищих навчальних закладів області. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 

обласної ради  від 25.06.2015 № 41-4/VI «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» приймається, додається. 

 

Голосування (в цілому із змінами та доповненнями) 

«За» - 68, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

7. СЛУХАЛИ:  

Чубань С.В. -  Про внесення змін до обласної програми фінансування 

ремонту доріг державного значення, які проходять територією Черкаської 

області, на 2016-2018 роки  

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Лошков О.Г. 

Лошков О.Г. звернувся до доповідача щодо роз’яснення тих змін, які 

були роздані перед  пленарним засіданням. 

Чубань С.В. зазначив, що зміни були внесені до п.2. Зміни нададуть 

можливість виконувати роботи у зимовий період, а саме  встановлювати 

світлофори, бар’єрні загородження, освітлення пішохідних переходів. 

Наголосив на тому, що саме ці роботи мають бути виконані на початку     

2017 року в Червоній Слободі. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної 

програми фінансування ремонту доріг державного значення, які проходять 

територією Черкаської області, на 2016-2018 роки» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 65, «Проти» - 0, «Утрималося» -2, «Не голосувало» - 9. 

 

Вельбівець О.І. оголосив перерву. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 39  депутатів 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 49  депутатів 
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8. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. -   Про внесення змін до рішення обласної ради від 

25.03.2016 № 4-12/VIІ "Про щорічний обласний конкурс з благоустрою 

населених пунктів області "Територія комфорту". 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 25.03.2016 № 4-12/VIІ "Про щорічний обласний конкурс з 

благоустрою населених пунктів області «Територія комфорту» приймається, 

додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 5. 

 

9. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. -   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 2011-2016 роки". 

 

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 2011-2016 роки"» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6. 

 

10. СЛУХАЛИ:  

Кравченко Н.М. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

29.12.2015 № 2-3/VII "Про обласний бюджет на 2016 рік" 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Лошков О.Г., Баштан О.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 29.12.2015 № 2-3/VII «Про обласний бюджет на 2016 рік» 

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» -7, «Не голосувало» - 6. 

 

11. СЛУХАЛИ:  

Карманніка Р.В. -  Про внесення змін до рішення обласної ради від 

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

територій громад Черкаської області". 
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ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Копійченко В.П., Ботнар Ю.А.,          

Скіченко А.П., Березань Я.Г., Зуєнко В.Л., Лошков О.Г. 

 Березань  Я.Г. зазначив, що перспективний план затверджений давно, 

тому необхідно внести зміни. Зміни вносяться на підставі прийнятих рішень 

сільських рад. 

 Лошков О.Г. поінформував, що даний проект рішення постійна комісія 

обласної ради з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення 

правопорядку  та захисту прав людини розглянула та не підтримала. 

Зазначив, що в наслідок змін у законодавстві у 2016 році, мешканці 

населених пунктів були усунуті від процесу добровільного об’єднання 

територіальних громад і все вирішують місцеві ради.   

Незважаючи на рішення постійної комісії, вніс пропозицію від 

депутатської фракції політичної партії «Свобода» залишити в проекті 

рішення зміни, що стосуються об’єднаних територіальних громад, в яких 

призначені вибори на 18 грудня 2016 року. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 29.12.2015 № 2-3/VII «Про обласний бюджет на 2016 рік» 

приймається, додається. 

 

Голосування за пропозицію Лошкова О.Г. 

«За» - 40, «Проти» - 0, «Утрималося» - 8, «Не голосувало» - 20. 

 

Голосування (в цілому) 

«За» - 51, «Проти» - 8, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 6. 

 

12. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про території та об’єкти природно-заповідного фонду 

області (сквер Героїв Чорнобиля в м.Черкаси по вулиці Ярославській) 

 

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

заповідного фонду області (сквер Героїв Чорнобиля в м.Черкаси по вулиці 

Ярославській)» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 60, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

13. СЛУХАЛИ:  

Звягінцеву О.М. - Про території та об’єкти природно-заповідного 

фонду області (про скасування статусу гідрологічного заказника місцевого 

значення "Озеро" в с. Руська Поляна). 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Ботнар Ю.А., Лошков О.Г. 
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ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про території та об’єкти природно-

заповідного фонду області (про скасування статусу гідрологічного заказника 

місцевого значення "Озеро" в с. Руська Поляна)» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 63, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 4. 

 

14. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про надання гірничого відводу ТОВ "Новіком груп"  

для розробки Ладижинського родовища суглинків 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про надання гірничого відводу ТОВ 

"Новіком груп"  для розробки Ладижинського родовища суглинків» 

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 55, «Проти» - 0, «Утрималося» - 11, «Не голосувало» - 4. 

 

15. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про надання погодження ДП "Укрспирт" на 

користування ділянками надр з метою геологічного вивчення, у тому числі 

дослідно-промислової розробки питних підземних вод водозабору 

Косарського МПД ДП "Укрспирт", що знаходиться в Кам’янському районі 

Черкаської області 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про надання погодження ДП 

"Укрспирт" на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення, 

у тому числі дослідно-промислової розробки питних підземних вод 

водозабору Косарського МПД ДП "Укрспирт", що знаходиться в 

Кам’янському районі Черкаської області» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 63, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 4. 

 

 

16. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про погодження ТОВ "Катеринопільський елеватор" 

надання у користування ділянок надр з метою геологічного вивчення, у тому 

числі дослідно-промислової розробки питних підземних вод Стебнівської 

ділянки Звенигородсько-Катеринопільського родовища 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про погодження ТОВ 

"Катеринопільський елеватор" надання у користування ділянок надр з метою 

геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки питних 
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підземних вод Стебнівської ділянки Звенигородсько-Катеринопільського 

родовища» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 54, «Проти» - 6, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 4. 

 

17. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) СЛУХАЛИ:  

Петрова О.В. - Про затвердження Типових договорів оренди майна, що 

належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст 

області. 

 

ВИСТУПИЛИ:  Вельбівець О.І., Баштан  О.В. 

 Баштан О.В. висловив своє незадоволення щодо підготовленого 

проекту рішення.  Запропонував даний проект рішення доповнити або 

відправити на доопрацювання. 

 Запропонував такі зміни: 

1) пункт 1.2 додатка 1 доповнити словами «з обов’язковим погодженням 

на пленарному засіданні обласної ради»; 

2) пункт 6.5 додатка 1  виключити з проекту рішення; 

3) пункт 7.5 додатка 1  виключити з проекту рішення; 

4) пункт 10.8 викласти в редакції відповідно до статті 26 Закону України 

«Про оренду державного та комунального майна». 

Петров О.В. запевнив депутата обласної ради Баштана О.В. що додаток    

1 до проекту рішення розроблений згідно з чинним законодавством. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про затвердження Типових договорів 

оренди майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ та міст області» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу) 

«За» - 63, «Проти» - 1, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 3. 

 

Голосування за пропозицію № 1  

депутата обласної ради Баштана О.В. 

«За» - 29, «Проти» - 6, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 28. 

 

Голосування за пропозицію № 2 

депутата обласної ради Баштана О.В. 

«За» - 26, «Проти» - 5, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 34. 

 

Голосування за пропозицію № 3 

депутата обласної ради Баштана О.В. 

«За» - 21, «Проти» - 2, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 40. 
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Голосування за пропозицію № 4 

депутата обласної ради Баштана О.В. 

«За» - 19, «Проти» - 2, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 43. 

 

Голосування (в цілому) 

«За» - 58, «Проти» - 3, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 8. 

 

2) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про управління суб’єктами/об’єктами спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про управління суб’єктами/об’єктами 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської 

області» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 53, «Проти» - 7, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 9. 

 

 

3) СЛУХАЛИ:  

Петрова О.В.- Про перелік суб’єктів (об’єктів) спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Лошков О.Г. 

 Лошков О.Г. звернувся до доповідача з пропозицією підготувати на 

наступне пленарне засідання інформацію щодо фінансово-господарської 

діяльності Золотоніської Центральної аптеки № 30. 

 

Протокольно: 

 

 

управлінню майном виконавчого апарату обласної ради 

підготувати на наступне пленарне засідання інформацію 

щодо фінансово-господарської діяльності Золотоніської 

Центральної аптеки № 30.  

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про перелік суб’єктів (об’єктів) 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської 

області» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

4) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про Порядок складання, затвердження та контролю 

виконання фінансового  плану  підприємства спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ та  міст області. 
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ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про Порядок складання, 

затвердження та контролю виконання фінансового  плану  підприємства 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ та  міст області» 

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 61, «Проти» -0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 6. 

 

5) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. – Про затвердження  Порядку  списання  об’єктів 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської  

області. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про затвердження  Порядку  

списання  об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської  області» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 63, «Проти» -0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 4. 

 

6) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. – Про Порядок укладання контрактів з керівниками 

підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області та затвердження типових форм контрактів. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Вельбівець О.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про Порядок укладання контрактів з 

керівниками підприємств, установ, закладів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області та затвердження 

типових форм контрактів» приймається, додається. 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 49, «Проти» -6, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 12. 

 

7) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. – Про оренду майна комунального закладу "Черкаська 

обласна дитяча лікарня" Черкаської обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про оренду майна комунального 

закладу "Черкаська обласна дитяча лікарня" Черкаської обласної ради» 

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 61, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 8. 
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8) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. – Про визнання рішення обласної ради таким, що 

втратило чинність. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про визнання рішення обласної ради 

таким, що втратило чинність» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 52, «Проти» -0, «Утрималося» - 9, «Не голосувало» - 10. 

 

9) СЛУХАЛИ:  

Петрова О.В.– Про передачу майна комунальної власності. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Вельбівець О.І. 

Лошков О.Г. звернувся до доповідача щодо роз’яснення змін, які були 

внесені. 

Петров В.О. надав роз’яснення про зміни до проекту рішення. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про передачу майна комунальної 

власності» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 53, «Проти» -0, «Утрималося» - 10, «Не голосувало» - 8. 

 

10) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О.– Про списання майна комунальної власності. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Вельбівець О.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про списання майна комунальної 

власності» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

11) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про вибуття об’єкта  основних засобів. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про вибуття об’єкта  основних 

засобів» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 59, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 10. 
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12) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про визнання такими, що втратили чинність, рішень 

обласної ради про приватизацію об’єктів обласної комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про визнання такими, що втратили 

чинність, рішень обласної ради про приватизацію об’єктів обласної 

комунальної власності» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 66, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 3. 

 

13) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про план діяльності Черкаської обласної ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про план діяльності Черкаської 

обласної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік» 

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 64, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 5. 

 

14) СЛУХАЛИ:  

Данилевського В.В.- Про надання згоди на прийняття з державної 

власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області цілісних майнових комплексів професійно-технічних 

навчальних закладів. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Петров В.О., Ботнар Ю.А., Тарасенко В.П. 

Воронов С.П. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про надання згоди на прийняття з 

державної власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Черкаської області цілісних майнових комплексів професійно-технічних 

навчальних закладів» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 56, «Проти» -7 «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 6. 

 

15) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О.- Про окремі питання реформування газети "Черкаський 

край" та редакції газети "Черкаський край". 

 

ВИСТУПИЛИ:  Вельбівець О.І., Мушієк М.Г. 
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ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про окремі питання реформування 

газети "Черкаський край" та редакції газети "Черкаський край"» приймається, 

додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 57, «Проти» -7 «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 5. 

 

18. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про хід виконання рішення обласної ради від 

30.01.2014 № 28-2/VI "Про обласну комплексну програму "Турбота" на     

2014 -2020 роки". 

 

ВИСТУПИЛИ:  Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про хід виконання рішення обласної 

ради від 30.01.2014 № 28-2/VI "Про обласну комплексну програму "Турбота" 

на 2014 -2020 роки» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 64, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 6. 

 

19. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про хід виконання рішення обласної ради від 

09.08.2013 № 24-3/VI "Про програму зайнятості населення Черкаської області 

на період до 2017 року". 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про хід виконання рішення обласної 

ради від 09.08.2013 № 24-3/VI "Про програму зайнятості населення 

Черкаської області на період до 2017 року» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 58, «Проти» -0, «Утрималося» - 8, «Не голосувало» - 6. 

 

20. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. – Про інформацію начальника управління охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації щодо стану функціонування 

мережі закладів охорони здоров’я та забезпечення заробітними платами 

медичних працівників у Черкаській області. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Ткаченко Ю.О., Найдан О.В., Лупашко О.В.,  

Омаргалієв К.С. 

 Ботнар Ю.А. наголосив на тому, що інформацію повинен надати 

начальник управління охорони здоров’я Лобас М.В. Зазначив, що була 

домовленість на засіданні президії щодо доповідача з  означеного питання. 
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Ткаченко Ю.О. поінформував, що Лобас М.В. офіційно знаходиться на 

лікарняному.  

Ботнар Ю.А. вніс пропозицію перенести розгляд питання на наступну 

сесію. 

 

Голосування за пропозицію Ботнара Ю.А. 

«За» - 16, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 55. 

 

Омаргілієв К.С. наголосив на тому, що Лобас М.В. знаходиться на 

лікарняному і голова облдержадміністрації Ткаченко Ю.О. пропонує 

перенести розгляд даного питання на наступну сесію. 

 Вельбівець О.І. оголосив перерву для проведення засідання керівників 

фракцій. 

 

Перерва. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Омаргалів К.С. оголосив рішення керівників фракцій щодо перенесення 

розгляду даного питання на наступну сесію. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 55  депутатів 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 70  депутатів 

 

ВИРІШИЛИ:  розгляд питання № 20 «Інформацію начальника управління 

охорони здоров’я обласної державної адміністрації щодо стану 

функціонування мережі закладів охорони здоров’я та забезпечення 

заробітними платами медичних працівників у Черкаській області» перенести 

на наступне пленарне засідання. 

 

Голосування за пропозицію керівників фракцій 

«За» - 55, «Проти» -5, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 9. 

 

21. СЛУХАЛИ:  

Данилевського В.В. з інформацією щодо функціонування мережі шкіл та 

виплати заробітної плати вчителям у Черкаській області. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Коваленко В.М., Волкович В.М., Воронов С.П., 

Ботнар Ю.А., Рибченко О.В., Вельбівець О.І., Лупашко О.В. 

 

Голосування (за основу) 

«За» - 10, «Проти» - 8, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 48. 
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Вельбівець О.І. вніс пропозицію інформацію начальника управління 

освіти і науки обласної державної адміністрації Данилевського В.В. щодо 

функціонування мережі шкіл та виплати заробітної плати вчителям у 

Черкаській області взяти до відома. 

 

Голосування за пропозицію Вельбівця О.І.  (взяти до відома) 

«За» - 66, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6. 

 

Голосування (в цілому) 

«За» - 60, «Проти» - 1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 11. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення «Про інформацію начальника управління освіти і 

науки обласної державної адміністрації Данилевського В.В. щодо 

функціонування мережі шкіл та виплати заробітної плати вчителям у 

Черкаській області» приймається, додається. 

 

22. СЛУХАЛИ:  

Островського О.А. з інформацією щодо реалізації основних завдань та 

функцій управління за 9 місяців поточного року. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Лошков О.Г., Мушієк М.Г., Судакевич В.Г., 

Коваленко В.М., Зуєнко В.Л., Ковбоша О.Р., Ботнар Ю.А., Воронов С.П., 

Булатецький М.І. 

 Ковбоша О.Р. поцікавилася у доповідача про стан виконання 

«Програми підтримки сільських клубів». 

Лошков О.Г. також звернувся до доповідача про надання інформації 

щодо оновлення бібліотечного фонду. 

Вельбівець О.І. вніс пропозицію припинити обговорення. 

Ботнар Ю.А. зазначив, що начальник управління культури та 

взаємозв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації   

Островський О.А. не володіє інформацією про управління, яке очолює. Тому 

вніс пропозицію запропонувати голові обласної державної адміністрації 

звільнити Островського О.А. із займаної посади. 

Вельбівець О.І. вніс пропозицію інформацію  начальника культури та 

взаємозв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації щодо 

реалізації основних завдань та функцій управління за 9 місяців поточного 

року взяти до відома. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про інформацію начальника культури 

та взаємозв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації щодо 

реалізації основних завдань та функцій управління за 9 місяців поточного 

року» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу) 

«За» - 47, «Проти» - 6, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 18. 
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23. СЛУХАЛИ:  

Ткаченка Ю.О. з інформацією щодо принципів та особливостей 

формування проекту обласного бюджету на 2017 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Зуєнко В.Л. 

Вельбівець О.І. вніс пропозицію інформацію голови обласної 

державної адміністрації Ткаченка Ю.О. щодо принципів та особливостей 

формування проекту обласного бюджету на 2017 рік взяти до відома. 

 

ВИРІШИЛИ: інформацію голови обласної державної адміністрації Ткаченка 

Ю.О. щодо принципів та особливостей формування проекту обласного 

бюджету на 2017 рік взяти до відома. 

 

Голосування за пропозицію Вельбівця О.І. (взяти до відома) 

«За» - 66, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

 

24. СЛУХАЛИ:  

Звіт голови обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О. про 

виконання програм економічного і соціального розвитку Черкаської області 

та делегованих обласною радою повноважень у 2016 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Вельбівець О.І., Лупашко  О.В.,          

Овчаренко М.С. 

Овчаренко М.С. вніс пропозицію припинити обговорення і перейти до 

запитань. 

 

Голосування (за пропозицію Овчаренка М.С.) 

«За» - 58, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15. 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Лошков О.Г., Ботнар Ю.А.,             

Скіченко А.П.,  Коваленко В.М. Воронов С.П., Зуєнко В.Л., Найдан О.В.,      

Вельбівець О.І. 

Булатецький М.І. звернувся із запитаннями до голови 

облдержадміністрації щодо кількості виданих субсидій в Черкаській області, 

щодо неосвоєних коштів на ремонт доріг, виділених із державного бюджету 

та незакінчених об’єктів будівництва. 

Ткаченко Ю.О. зазначив, що така кількість субсидій вказує на тяжку 

економічну ситуацію в країні. Наголосив на тому, що необхідно створювати 

додаткові робочі місця, додатковий ресурс, умови інвесторам.  

Поінформував, що Службою автомобільних доріг невчасно були 

закуплені матеріали через систему «Прозоро», тому кошти у сумі                

230 млн. грн., виділені з державного бюджету, були не використані. На 

наступний рік були подані пропозиції (на 1 млрд. грн.) на середній поточний 

ремонт доріг загальнодержавного значення, ремонту мосту в м. Черкаси. 
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Черкаська область єдина область, яка підійшла до проблеми системно і 

прийшла вже з готовими проектами. 

Лошков О.Г.  наголосив на тому, що  рішення обласної ради від 

05.11.1997 № 13-4 «Про делегування  повноважень обласної ради обласній 

державній адміністрації» застаріле. Зазначив, що відбулися певні зміни, тому 

вніс пропозицію привести дане рішення у відповідність до норм чинного 

законодавства. 

Ботнар Ю.А. звернувся до голови облдержадміністрації з проханням 

надати доручення щодо розміщення Концепції індустріальних парків на 

офіційному сайті облдержадміністрації (до кінця року). Також поцікавився 

інформацією щодо завершення будівництва драматичного театру                   

ім. Т.Г. Шевченка та результатами розслідування щодо закупівлі квартир 

учасникам російсько-української війни. 

Ткаченко Ю.О. надав відповіді на запитання, порушені депутатом 

обласної ради. 

Вельбівець О.І. вніс пропозицію звіт голови обласної державної 

адміністрації Ткаченка Ю.О. про виконання програм економічного і 

соціального розвитку Черкаської області та делегованих обласною радою 

повноважень у 2016 році взяти до відома. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звіт голови обласної державної 

адміністрації Ткаченка Ю.О. про виконання програм економічного і 

соціального розвитку Черкаської області та делегованих обласною радою 

повноважень у 2016 році» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 67, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6 

 

Вельбівець О.І. оголосив перерву на 20 хвилин. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 51  депутат 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Лупашко О.В. вніс пропозицію перенести розгляд питань порядку 

денного 10 сесії на 23 грудня 2016 року. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 58  депутатів 

 

Голосування за пропозицію Лупашка О.В. 

«За» - 18, «Проти» - 8, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 28. 
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25. СЛУХАЛИ:  

Лошкова О.Г. - Про обрання представників громадськості до складу 

поліцейської комісії Управління поліції охорони в Черкаській області. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В., Вельбівець О.І., Мушієк М.Г., Ботнар Ю.А., 

Панімаш О.А., Карганов Б.В., Науменко В.П. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про обрання представників 

громадськості до складу поліцейської комісії Управління поліції охорони в 

Черкаській області» приймається, додається. 

 

Голосування (за Карганова Б.В.) 

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

 

Голосування (за Науменка В.П.) 

«За» - 6, «Проти» - 1, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 47. 

 

Голосування (за Панімаша О.А..) 

«За» - 48, «Проти» - 1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 11. 

 

Голосування (в цілому) 

«За» - 55, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6. 

 

26. СЛУХАЛИ:  

Ботнара Ю.А. - Про звернення до Президента України, Кабінету 

Міністрів України, Міністра агропромислового комплексу України, Міністра 

екології та природних ресурсів України, Комітету Верховної Ради України з 

питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи, Черкаської облдержадміністрації щодо 

створення Національного природного парку "Холодний Яр" на засадах 

компромісу між національними, господарськими та громадськими 

інтересами 

 

ВИСТУПИЛИ: Судакевич В.Г., Яріш А.А., Вельбівець О.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення не прийнято 

(протокольно) 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 35, «Проти» - 1 «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 22. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Омаргалієв К.С., Коваленко В.М.,     

Ткаченко Ю.О., Коломієць В.В. 

Омаргалієв К.С. поінформував, що депутатська фракція партії «Блок 

Петра Порошенка «Солідарність» підтримує дане звернення, внесене 
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депутатською фракцією Всеукраїнське об’єднання «Свобода», та 

запропонував повернутися до голосування. 

Мушієк М.Г. поінформував, що депутатська фракція політичної партії 

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» не підтримує даний проект 

звернення, тому голосувати відмовляються. 

Коваленко В.М. внесла пропозицію щодо повернення до голосування по 

питанню № 26. 

 

Голосування щодо повернення до голосування за питання № 26 

(пропозиція депутата обласної ради Коваленко В.М.) 

«За» - 29, «Проти» - 3 «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 28. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Коломієць В.В вніс пропозицію щодо повернення до голосування по 

питанню № 26. 

Голосування щодо повернення до голосування за питання № 26 

(пропозиція депутата обласної ради Коломійця В.В.) 

«За» - 30, «Проти» - 0 «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 30. 

 

27. СЛУХАЛИ:  

Ботнара Ю.А. - Про звернення до Міністра внутрішніх справ України, 

Голови Національної поліції України щодо неприпустимості призначення 

Валерія Лютого на посаду начальника Головного управління Національної 

поліції України у Черкаській області 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Лупашко О.В., Рибченко О.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення не прийнято 

(протокольно) 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 7, «Проти» - 4, «Утрималося» - 14, «Не голосувало» - 39. 

28. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо неприпустимості 

скасування мораторію на експорт лісоматеріалів у вигляді необробленої 

деревини, зокрема лісу круглого та потребу законодавчих змін для розвитку 

деревообробної промисловості 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо 

неприпустимості скасування мораторію на експорт лісоматеріалів у вигляді 

необробленої деревини, зокрема лісу круглого та потребу законодавчих змін 

для розвитку деревообробної промисловості» приймається, додається. 



 39 

 

Голосування  

«За» - 51, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13. 

 

29. СЛУХАЛИ:  

Сіроштан О.М. з інформацією Головного управління Держгеокадастру 

у Черкаській області щодо кількості звернень учасників АТО та членів їх 

сімей з питань виділення земельних ділянок, зарезервованих площ та причин 

відмови 

 

ВИСТУПИЛИ: Коверський А.М., Коваленко О.А., Ткаченко Ю.О., 

Вельбівець О.І., Овчаренко М.С., Рибченко О.В., Воронов С.П.,          

Скіченко А.П., Мушієк М.Г., Омаргалієв К.С. 

  Омагргалієв К.С. поінформував, що до роботи сесії обласної ради 

приєднався народний депутат України Петренко О.М. 

 Висловив побажання, що депутатам Верховної Ради України потрібно 

внести зміни до законодавства, щоб землю надавали за місцем прописки. 

Вельбівець О.І. вніс пропозицію інформацію Сіроштан О.М. щодо 

кількості звернень учасників АТО та членів їх сімей з питань виділення 

земельних ділянок, зарезервованих площ та причин відмови взяти до відома. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

(протокольно) 

Голосування  

«За» - 41, «Проти» - 6, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 17. 

 

30. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

щодо забезпечення реалізації права учасниками антитерористичної операції 

на отримання земельних ділянок для індивідуального житлового 

будівництва, садівництва і городництва 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України щодо забезпечення реалізації права учасниками 

антитерористичної операції на отримання земельних ділянок для 

індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва» 

приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 50, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 
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31. СЛУХАЛИ:  

Петренка О.М. - Про скасування рішення Черкаської обласної ради від 

19.02.2016 № 3-46/VII "Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України та 

Національного банку України щодо передачі Черкаського навчально-

наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» з державної 

власності до спільної власності територіальних громад Черкаської області з 

віднесенням його до сфери управління Черкаської обласної ради" 

(депутатський запит народного депутата України Петренка О.М., 

оголошений на засіданні Верховної Ради України 18 листопада 2016 року). 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Рибченко О.В., Коваленко В.М.,          

Гайович В.Ю., Ботнар Ю.А., Лупашко О.В. 

 Рибченко О.В. вніс пропозицію надати час для виступу          

Дмитренку М.Г. 

 Гайович В.Ю. зазначив, що питання не відноситься до компетенції 

депутатів обласної ради, тому солідарні з народним депутатом        

Петренком О.М. та вніс пропозицію скасувати рішення. 

 Ботнар Ю.А., Рибченко О.В. внесли пропозицію надати час (3 хв.) для 

виступу Дмитренку  М.Г. та представнику колективу Роговій Н.В. 

 

Голосування за надання часу для виступу 

Дмитренку  М.Г. та представнику колективу Роговій Н.В. 

(пропозиція депутатів обласної ради Ботнара Ю.А., Рибченка О.В.) 

 

«За» - 45, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 18. 

 

ВИСТУПИЛИ: Дмитренко М.Г., Лупашко О.В., Гайович В.Ю., Рогова Н.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про скасування рішення Черкаської 

обласної ради від 19.02.2016 № 3-46/VII "Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки 

України та Національного банку України щодо передачі Черкаського 

навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» з 

державної власності до спільної власності територіальних громад Черкаської 

області з віднесенням його до сфери управління Черкаської обласної ради" 

(депутатський запит народного депутата України Петренка О.М., 

оголошений на засіданні Верховної Ради України 18 листопада 2016 року)» 

приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 45, «Проти» - 3, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» -  12. 
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32. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І - Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про зняття з контролю деяких рішень 

обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 

«За» - 43, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 21. 

 

 

33. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І - Про внесення змін до складу постійних комісій 

Черкаської обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про внесення змін до складу 

постійних комісій Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 

«За» - 51, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13. 

 

 

34. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І - Про обрання заступника голови Черкаської обласної 

ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Лупашко О.В. 

 Омаргалієв К.С. вніс пропозицію виключити питання з порядку 

денного пленарного засідання. 

 

 

Голосування щодо виключення питання  з порядку денного  

 пленарного засідання  

(пропозиція депутата обласної ради Омаргалієва К.С.) 

 

 

«За» - 38, «Проти» -2, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 21. 
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ВИСТУПИЛИ: 

Вельбівець О.І. вніс пропозицію розглянути дане питання останнім. 

 

Голосування за пропозицію голови обласної ради Вельбівця О.І. 

 «За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

 

 

 

35. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І - Про   звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Президента України Порошенка П.О., Голови Верховної Ради Парубія А.В., 

Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо відшкодування втрачених 

депозитних  вкладів соціально-незахищеним вкладникам кредитних спілок 

Черкаської області. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про   звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Президента України Порошенка П.О., Голови Верховної 

Ради Парубія А.В., Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо 

відшкодування втрачених депозитних  вкладів соціально-незахищеним 

вкладникам кредитних спілок Черкаської області» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

36. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І - Про звернення до Президента України, Верховної Ради 

України щодо визнання бійців добровольчих батальйонів, що проходять 

службу на Сході та Півдні України, учасниками антитерористичної операції. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про звернення до Президента України, 

Верховної Ради України щодо визнання бійців добровольчих батальйонів, що 

проходять службу на Сході та Півдні України, учасниками 

антитерористичної операції» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 50, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

 

 

37. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І - Про визнання бійців-добровольців, які брали участь у 

захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході 

України. 
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ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про визнання бійців-добровольців, які 

брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету 

на Сході України» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

38. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І - Про утворення комісії для визначення реальної 

собівартості газу та проведення експертизи газової суміші. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення не прийнято 

(протокольно) 

Голосування  

«За» - 35, «Проти» -0, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 22. 

 

39. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Головного управління Національної поліції у Черкаській області та 

прокуратури  Черкаської області про взяття під контроль досудового 

розслідування кримінального провадження щодо І.Дідика. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Головного управління Національної поліції у Черкаській 

області та прокуратури  Черкаської області про взяття під контроль 

досудового розслідування кримінального провадження щодо І.Дідика» 

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 46, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 16. 

 

40. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І – Про депутатський запит депутата обласної ради 

Волковича В.М. до голови  Черкаської обласної державної адміністрації 

Ткаченка Ю.О., голови Черкаської обласної ради Вельбівця О.І. щодо 

вирубки у Канівському районі 196 тис. дерев на території  приблизно у 1000 

га на місці створення НПП «Середньодніпровський». 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про депутатський запит депутата 

обласної ради Волковича В.М. до голови  Черкаської обласної державної 

адміністрації Ткаченка Ю.О., голови Черкаської обласної ради Вельбівця О.І. 

щодо вирубки у Канівському районі 196 тис. дерев на території  приблизно у 

1000 га на місці створення НПП «Середньодніпровський» приймається, 

додається. 
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Голосування  

«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 16. 

 

41. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І – Про депутатське звернення депутата  обласної ради 

Рибченка О.В. до Генерального прокурора України Луценка Ю.В. щодо 

порушення кримінальної справи по факту незаконного заволодіння 

земельною ділянкою, яка була виділена адміністрації Державної 

прикордонної служби України. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

Голосування  

«За» - 40, «Проти» -0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 21. 

 

42. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І – Про депутатське звернення депутата  обласної ради 

Рибченка О.В. до Генерального прокурора України Луценка Ю.В. щодо 

перевірки законності при веденні досудового слідства по факту вбивства      

С. Бондаренка. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про депутатське звернення депутата  

обласної ради Рибченка О.В. до Гененерального прокурора України Луценка 

Ю.В. щодо перевірки законності при веденні досудового слідства по факту 

вбивства С. Бондаренка» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 45, «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 17. 

 

43. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Президента України Порошенка П.О., Голови Верховної Ради Парубія А.В., 

Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо соціального захисту 

ветеранів  війни та учасників бойових дій. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Президента України Порошенка П.О., Голови Верховної 

Ради Парубія А.В., Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо 

соціального захисту ветеранів  війни та учасників бойових дій» приймається, 

додається. 

 

Голосування  

«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 15. 
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44. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І – Про депутатське звернення депутата обласної ради 

Коваленко В.М. до голови Черкаської обласної ради Вельбівця О.І., голови 

Черкаської обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О. щодо 

оголошення           2017 року  - Роком В’ячеслава Чорновола. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про депутатське звернення депутата 

обласної ради Коваленко В.М. до голови Черкаської обласної ради Вельбівця 

О.І., голови Черкаської обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О. 

щодо оголошення 2017 року - Роком В’ячеслава Чорновола» приймається, 

додається. 

 

Голосування  

«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 13. 

 

45. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І – Про зміну найменування Черкаського медичного 

коледжу та затвердження статуту. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про зміну найменування Черкаського 

медичного коледжу та затвердження статуту» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13. 

 

46. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І – Про внесення змін до рішення обласної ради від 

17.02.2012 №13-6/VI «Про Програму розвитку інформаційного простору 

Черкаської області на 2012-2016 роки».   

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 17.02.2012 №13-6/VI «Про Програму розвитку 

інформаційного простору Черкаської області на 2012-2016 роки» 

приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 21. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Сахно А.П. вніс пропозицію повернутися до голосування з питання     

№ 41 «Про депутатське звернення депутата  обласної ради Рибченка О.В. до 

Гененерального прокурора України Луценка Ю.В. щодо порушення 

кримінальної справи по факту незаконного заволодіння земельною ділянкою, 

яка була виділена адміністрації Державної прикордонної служби України» 
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Голосування  

«За» - 29, «Проти» - 1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 33. 

 

47. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І –  Про обрання заступника голови Черкаської обласної 

ради 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 35  депутатів 

 

 Вельбівець О.І. оголосив перерву до 10 год.00 хв. 23 грудня 2016 року. 

 

 

 

Голова                                                                                          О.Вельбівець 


