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Головуючий - Вельбівець О.І. 
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Бачинська І.І., Клімов Є.П., Ковбоша О.Р.,              

Далібожак В.М., Сахно А.П. 
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Порядок денний: 

1. Звіт голови обласної ради 

Доповідає: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

2. Про затвердження програми національно – патріотичного виховання 

дітей та молоді Черкаської області на 2017-2020 роки  

Доповідають: 

Зеленський 

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту обласної державної 

адміністрації 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

3. Про Програму протидії тероризму на території Черкаської області на 

2017-2020 роки 

Доповідають: 

Блаков 

Сергій Євгенійович 

- начальник штабу координаційної групи  

Антитерористичного центру при Управлінні 

СБУ в Черкаській області 

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 комплексної програми „Турбота” на 

2014 – 2020 роки 

Доповідають: 

Чикало 

 Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації 

 

Баштан 

Олег Васильович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 5. Про внесення змін до обласної програми «Шкільний автобус» на 

2016-2020 роки» 

Доповідають: 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- начальник управління  освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Доманський - голова постійної комісії обласної ради з 
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Володимир Миколайович питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

6. Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту 

в області на 2016 – 2020 роки 

Доповідають: 

Зеленський 

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту 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 охорони навколишнього 

природного середовища на 2016-2020 роки 

Доповідають: 

Довга 

Людмила Володимирівна 

- заступник начальника 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 

8. Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.12.2016 № 11-

2/VII «Про обласний бюджет на 2017 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 

 

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

Доповідають: 

Довга 

Людмила Володимирівна 

- заступник начальника 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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10. Про припинення права користування мисливськими угіддями 

Доповідають: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

11. Про надання у користування мисливських угідь  (ТОВ «Мисливське 

господарство «Козацьке») 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 12. Про надання у користування мисливських угідь (Канівська районна 

громадська організація мисливців та рибалок)  

Доповідаює: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

  

13. Питання управління майном обласної комунальної власності: 

 1) Про призначення ЛАСТІВКИ П.П. на посаду директора театру-

художнього керівника комунального закладу «Черкаський академічний 

обласний український музично-драматичний театр імені Т.Г.Шевченка 

Черкаської обласної ради» 

Доповідають: 

 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та зв’язків з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

 

2) Про призначення ВЕЛИЧКО Л.Г.  на посаду директора театру –

художнього керівника комунального закладу «Черкаський академічний театр 

ляльок Черкаської обласної ради» 

Доповідають: 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та зв’язків з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 
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Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

 3) Про призначення ГЛАДУН О.Д. на посаду директора комунальної 

установи «Обласний художній музей» Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та зв’язків з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

 4) Про призначення КАПКАЄВОЇ Л.П. на посаду директора 

комунального закладу «Обласна універсальна наукова бібліотека імені 

Тараса Шевченка» Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та зв’язків з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

 5) Про призначення ФЕДОРЕНКО О.А. на посаду директора 

комунального закладу «Обласна бібліотека для юнацтва імені Василя 

Симоненка» Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та зв’язків з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  
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 6) Про призначення УШАКОВОЇ Л.В. на посаду директора 

комунального закладу «Обласна бібліотека для дітей Черкаської обласної 

ради 

Доповідають: 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та зв’язків з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 7) Про призначення СТЕПЕНЬКІНОЇ П.Я. на посаду директора  

Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника 

Доповідають: 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та зв’язків з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

 8) Про призначення ТАРАН Г.М. на посаду директора Кам’янського 

державного історико-культурного заповідника 

Доповідають: 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та зв’язків з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

 9) Про призначення ДЕМЧЕНКО А.М. на посаду директора КП 

«Черкасиоблкіно»  

Доповідають: 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та зв’язків з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 
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Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

 

10) Про призначення ГОДОВАНОГО О.В. на посаду директора 

комунального підприємства «Регіональний навчально-практичний центр 

розвитку багатофункціональних кооперативів Черкаської обласної ради» 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

-  заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 11) Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за 

оренду майна обласної комунальної власності та пропорції її розподілу, 

затвердженої рішенням обласної ради від 06.04.2012 № 14-5/VI  

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

-  заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 12) Про передачу майна комунальної власності 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

13) Про оренду майна комунального підприємства «Аеропорт Черкаси 

Черкаської обласної ради» 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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14) Про списання майна комунальної власності 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

-  заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

15) Про часткове звільнення від сплати надходжень від орендної плати 

на 2017 рік 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

-  заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

16) Звіт виконуючого  обов’язки  директора ОКП «Готельний комплекс  

«Дніпро» Черкаської обласної ради про роботу підприємства у 2016 році та 

план роботи на 2017 рік 

Доповідають: 

Лебедцов 

Борис Борисович 

- в.о. директора ОКП «Готельний комплекс  

«Дніпро» Черкаської обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

-  заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

  

14. Інформації про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності на території Черкаської 

області 

Доповідають: 

Овчаренко 

Сергій Анатолійович 

- прокурор Черкаської області 

 

Лютий  

Валерій Васильович 

- начальник Головного управління           

Національної поліції в Черкаській області 

 

15. 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 

  

16. Про клопотання про нагородження Почесною Грамотою Верховної 

Ради України Чекаленка В.І. 

Доповідає: 
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Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

  

17. Про план роботи Черкаської  обласної ради на 2017 рік 

Доповідають: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 18. Про внесення змін до складу постійних комісій Черкаської обласної 

ради 

Доповідають: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 19. Про внесення змін до деяких рішень  Черкаської обласної ради 

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 

  

20. Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради 

Доповідає: 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату  обласної ради 

21. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України, ПАТ «Укрзалізниця», Одеської філії ПАТ «Укрзалізниця» 

та Шевченківської дирекції залізничних перевезень 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 
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22. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністра 

культури України Нищука Є.М. 

 Доповідає: 

Гайович 

Вадим Юрійович 

- депутат обласної ради 

 

 23. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента України 

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

України А.Парубія щодо необхідності  вжиття негайних заходів для запобігання 

виникненню надзвичайних екологічних ситуацій у зв’язку з масовими вирубками  

та знищенням лісів України 

Доповідає: 

Мушієк 

Михайло Григорович 

- керівник фракції ПП ВО «Батьківщина»в 

обласній раді 
 

24. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України Петра Порошенка щодо відзначення державними нагородами 

України повстанських командирів та отаманів Холодноярської Республіки 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

25. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови 

Верховної ради України А.В. Парубія, Президента України П.О.Порошенка 

Прем'єр-міністра України В.Б Гройсмана щодо відновлення ядерного статусу 

та тактичного ракетно-ядерного арсеналу України 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

26. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністерства 

закордонних справ України  

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

  27. Про заходи щодо відновлення права обласної ради на використання 

земельної ділянки по вул. Менделєєва, 4 в м. Черкаси обласного 

комунального підприємства «Готельний комплекс «Дніпро» Черкаської 

обласної ради  

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 
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28. Про звернення депутатів Черкаської обласної Ради до Кабінету 

Міністрів України та Верховної Ради України щодо ситуації, яка склалася з 

формуванням проекту госпітальних округів в області 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

 29. Про тимчасову контрольну комісію обласної ради з питань 

перевірки та експертизи газової суміші, яка реалізуються жителям Черкаської 

області 

Доповідає: 

Гайович                                    - 

Вадим Юрійович 

депутат Черкаської обласної ради 

  

30. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до виконуючої 

обов’язки Міністра охорони здоров’я України Супрун У.Н. щодо можливості 

виділення або перерозподілу для Черкаської області імуносупресивних 

лікарських препаратів 

Доповідає: 

Баштан 

Олег Васильович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

31. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до КМУ, ВРУ, 

Державного агентства лісових ресурсів України щодо потреби законодавчого 

регулювання процедури проведення аукціонів з продажу необробленої 

деревини  

  Доповідає: 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

депутат Черкаської обласної ради 

 

32. Про звернення депутата обласної ради Баштана О.В. до голови 

облдержадміністрації, голови обласної ради «Про необхідність затвердження 

обласної програми медикаментозного забезпечення хворих із 

трансплантованими органами на 2017 – 2020 роки» 

Доповідає: 

Баштан 

Олег Васильович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

33. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до КМУ, 

Міністерства охорони здоров’я України, Черкаської обласної державної 

адміністрації  щодо створення Смілянського госпітального округу 

   Доповідає: 

Далібожак 

Валентина Миколаївна 

- депутат обласної ради 
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34. Про депутатське звернення Коваленко В.М. до голови 

облдержадміністрації Ткаченка Ю.О. щодо недопустимості будівництва 

Канівської ГАЕС та вивчення пропозицій, викладених у письмовому 

колективному зверненні з причин будівництва 

   Доповідає: 

Коваленко 

Валентина Михайлівна 

- депутат обласної ради 

 

35. Про звернення до Національного антикорупційного бюро України, 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України щодо забезпечення 

повного, неупередженого, швидкого, об'єктивного розслідування 

кримінального провадження № 52016000000000368 за ознаками злочину, 

передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України та надання 

відомостей про хід здійснення досудового розслідування 

Доповідає: 

Бачинська  

Ірина Ігорівна 

- депутат обласної ради 

 

36. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо ситуації, яка склалася у зв’язку  із плановим 

будівництвом Канівської ГАЕС 
Доповідає: 

Яріш 

Анатолій Анатолійович 

- депутат обласної ради 

 

37. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до РНБО щодо 

відновлення ядерного статусу та тактичного ракетно-ядерного арсеналу 

України.         

Доповідає: 

Яріш 

Анатолій Анатолійович 

- депутат обласної ради 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 60  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) 

ВИСТУПИЛИ: 

 ГАБ В.П. заступник голови обласної виборчої комісії, яка повідомила 

про рішення обласної виборчої комісії про припинення повноважень 

депутата Черкаської обласної ради Юрченка О.В. та набуття повноважень 
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депутата Черкаської обласної ради Чмілем В.О., членом політичної партії 

Всеукраїнське об’єднання «Свобода». 

Вельбівець О.І. привітав Чміля В.О. з набуттям повноважень депутата 

обласної ради та запросив його до роботи. 

Також поінформував, що керівником депутатської фракції Радикальної 

Партії Олега Ляшка обрано депутата Баштана О.В. Зазначив, що надійшло 

письмове повідомлення від депутата обласної ради Булатецького М.І. про 

вихід із депутатської фракції Радикальної Партії Олега Ляшка. 

Вручення головою обласної державної адміністрації Ткаченком Ю.О. 

та головою обласної ради Вельбівцем О.І. нагород  військовослужбовцям: 

Куготу О.І., Ткаченку І.В., Кожушку О.В., Волощук О.М. 

Василенко О.О. подякував  голові обласної державної адміністрації 

Ткаченку Ю.О., громаді Черкащини  за допомогу, надану повітряним силам.                           

За дорученням командувача Повітряних сил нагородив Ткаченка Ю.О. та 

Шелеста Д.Є. Почесним нагрудним знаком за сприяння повітряним силам 

Збройних сил України. 

(вручення нагород) 

 

Мушієк М.Г. вніс пропозицію внести зміну до складу секретаріату, а 

саме вивести із секретаріату депутата обласної ради Овчаренка С.А. та ввести 

депутата обласної ради Федорука О.Л. 

 

Голосування за секретаріат: 

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

 

I. Оголошення заяв, звернень, повідомлень 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Яріш А.А. вніс пропозицію включити до порядку денного пленарного 

засідання звернення: 

1) Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо ситуації, яка склалася у зв’язку  із плановим 

будівництвом Канівської ГАЕС; 
2) Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до РНБО щодо 

відновлення ядерного статусу та тактичного ракетно-ядерного арсеналу 

України.         

 Гончаренко В.Г. запросив депутатів обласної ради, аграріїв 15 лютого 

2017 року взяти участь у Всеукраїнській акції щодо продовження мораторію 

на продаж земель сільськогосподарського призначення до 2022 року.  

 Баштан О.В. виступив із пропозицією щодо включення до порядку 

денного пленарного засідання питання «Про Обласну Програму 

медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими органами на 

2017-2020 роки».  
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Копічйченко В.П. зачитав звернення Тальнівської організації учасників 

АТО щодо скарг на Держгеокадастр в частині відмов ветеранам та учасникам 

АТО на отримання земельної ділянки.  

 Ковбоша О.Р. зачитала звернення  членів громадської організації і 

власників земельних ділянок садового товариства «Фотон» щодо розпродажу 

ділянок садового товариства та за його межами. 

 Волкович В.М. запропонував питання «Про надання у користування 

мисливських угідь» відкласти до остаточних оцінок, які мають зробити 

науковці, екологи та природоохоронці. 

Сегеда А.В. запропонував включити до порядку денного питання «Про 

звернення депутатів Черкаської обласної ради до КМУ, ВРУ, Державного 

агентства лісових ресурсів України щодо потреби законодавчого 

регулювання процедури проведення аукціонів з продажу необробленої 

деревини».                                                             

 

Голосування за включення до порядку денного питання 

«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до КМУ, ВРУ, 

Державного агентства лісових ресурсів України щодо потреби 

законодавчого регулювання процедури проведення аукціонів з продажу 

необробленої деревини» (пропозиція депутата обласної ради Сегеди А.В.) 

«За» - 49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 21. 

 

Голосування за включення до порядку денного питання 

«Про Обласну Програму медикаментозного забезпечення хворих із 

трансплантованими органами на 2017-2020 роки» 

(пропозиція депутата обласної ради Баштана О.В.) 

 «За» - 53, «Проти» -0, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 13. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Далібожак О.М. зачитала звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до КМУ та Міністерства охорони здоров’я України щодо створення 

Смілянського госпітального округу та запропонували включити до порядку 

денного пленарного засідання.     

Голосування за включення до порядку денного питання 

«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до КМУ та 

Міністерства охорони здоров’я України щодо створення  

Смілянського госпітального округу» 

(пропозиція депутата обласної ради Далібожак О.М.)  

«За» - 50, «Проти» -5, «Утрималося» - 8, «Не голосувало» - 7. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябошлик О.В. виступив із зверненням до голови обласної державної 

адміністрації Ткаченка Ю.О. та голови обласної ради Вельбівця О.І. щодо 

виділення коштів у сумі 1 млн. грн. на перекриття даху Драбівської гімназії. 

Також звернувся до прокурора області Овчаренка С.А. з проханням провести 
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розслідування щодо посадових осіб, які дали дозвіл на введення в 

експлуатацію приміщення школи після ремонту. 

Давиденко О.Г. закликав депутатів обласної ради підтримати звернення 

щодо створення Смілянського госпітального округу. 

Рибченко О.В. зачитав звернення керівників та громадськості 

Городищенського району щодо вартості електроенергії вуличного 

освітлення. Звернувся до голови обласної ради Вельбівця О.І. з проханням 

дати доручення виконавчому апарату обласної ради підготувати проект 

звернення депутатів Черкаської обласної ради до Прем’єр-міністра 

Гройсмана В.Б. щодо зниження тарифів на електроенергію. Запропонував 

голові облдержадміністрації Ткаченку Ю.О. спільно з депутатами обласної 

ради створити комісію, яка б вивчила питання громадянина Трояна А.В., 

який проживає біля приміщення Будинку рад. 

Коваленко В.М. зачитала колективне звернення від представників 

Народного Руху України, ГО «Громадський рух соціальних ініціатив 

учасників бойових дій, АТО, ветеранів військової служби та працівників 

правоохоронних органів м.Києва» ГО «Українська Академія наук», ГФ Сила 

правди, ГО «Пам’яті героїв» з проханням не допустити будівництво 

Канівської ГАЕС та вивчити пропозиції, викладені у зверненні. 

 Коваленко В.М. також звернулася до голови обласної державної 

адміністрації Ткаченка Ю.О. з проханням надати доручення управлінню 

культури та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації та 

управлінню освіти і науки облдержадміністрації підготувати Програму 

захисту і розвитку української мови та включити її до складу комісії щодо 

розробки заходів. 

 Ботнар Ю.А. звернувся до депутатів обласної ради з проханням 

дотримуватися Регламенту обласної ради. 

Вельбівець О.І. вніс пропозицію включити до порядку денного 

звернення народного депутата Рудика С.Я. щодо формування госпітальних 

округів в Черкаському регіоні. 

 

Голосування за включення до порядку денного питання 

«Про депутатське звернення Коваленко В.М. до голови 

облдержадміністрації Ткаченка Ю.О. щодо недопустимості будівництва 

Канівської ГАЕС та вивчення пропозицій, викладених у письмовому 

колективному зверненні з причин будівництва» 

 (пропозиція депутата обласної ради Коваленко В.М.)  

«За» - 46, «Проти» -0, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 18. 

 

Вельбівець О.І. запропонував надати доручення виконавчому апарату 

обласної ради підготувати  "єдиний" текст звернення депутатів обласної ради 

щодо утворення госпітальних округів. 
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Голосування за пропозицію голови обласної ради Вельбівця О.І. 

щодо доручення виконавчому апарату обласної ради 

підготувати  "єдиний" текст звернення депутатів обласної ради щодо 

утворення госпітальних округів. 

«За» - 58, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 11. 

 

ВИРІШИЛИ: 

(протокольно) 

 ВИСТУПИЛИ:  

Вельбівець О.І. поінформував, що надійшли заяви з проханням надати 

можливість виступити на пленарному засіданні представникам  

Чигиринського району Романенку П.І., Шмигу М.К. та Мотренко Н.П.  

 

Голосування за надання часу для виступу  

представникам громадськості  

«За» - 52, «Проти» -0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 15. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Романенко П.І. зачитав резолюцію протестної акції «Збережемо 

Україну для нащадків».  

Шмиголь М.К. поінформував, що люди з сіл Єлизаветівка, Свидівок та 

Будище помітили скиди птахофабрики, що йдуть у річку Вільшанку. Цей 

факт був зафіксований екологічною інспекцією в області. Зазначив, що це 

призводить до забруднення р. Дніпро та в цілому впливає на стан екологічної 

безпеки. Запропонував негайно звернутися до КМУ з питання виділення 

коштів, які передбачені на розвиток заводу «Миронівський хлібопродукт», на 

подолання екологічної кризи в області.  

Мотренко Н.П. зачитала лист-звернення від Чигиринського району 

щодо недоцільності створення птахофабрики  в районі.   

 

Голосування за надання часу для виступу 

«За» - 52, «Проти» -0, «Утрималося» -1, «Не голосувало» - 17. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Кухарчук Д.В. поінформував, що громада Черкащини занепокоїна 

ситуацією щодо забудівлі мікрорайону Соснівка, тому звернувся до депутатів 

обласної ради з проханням підтримати питання, яке було ініційоване на 

розгляд сесії партією Всеукраїнське об’єднання «Свобода» «Про заходи 

щодо відновлення права обласної ради на використання земельної ділянки по 

вул. Менделєєва, 4 в м. Черкаси обласного комунального підприємства 

"Готельний комплекс "Дніпро" Черкаської обласної ради та запропонував 

розглянути означене питання на початку сесії. 

доручити виконавчому апарату обласної ради підготувати 

проект звернення депутатів Черкаської обласної ради щодо 

утворення госпітальних округів 
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Добровольська Л.В. звернулася до голови облдержадміністрації, голови 

обласної ради, депутатського корпусу із проханням підтримати Обласну 

Програму медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими 

органами на 2017-2020 роки. 

II. Порядок денний пленарного засідання 

 

Голосування за порядок денний (за основу) 

«За» - 57, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бачинська І.І. зачитала звернення до директора Національного 

антикорупційного бюро України Ситника А.С. та керівника спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. від громадських 

організацій та жителів м. Умань  щодо забезпечення повного, 

неупередженого, швидкого, об'єктивного розслідування кримінального 

провадження № 52016000000000368 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 

ст. 364 Кримінального кодексу України та надання відомостей про хід 

здійснення досудового розслідування та запропонувала включити його в 

порядок денний. 

 

Голосування за включення до порядку  денного питання 

«Про звернення до Національного антикорупційного бюро України, 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України щодо забезпечення 

повного, неупередженого, швидкого, об'єктивного розслідування 

кримінального провадження № 52016000000000368 за ознаками злочину, 

передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України та надання 

відомостей про хід здійснення досудового розслідування» 

(пропозиція депутата обласної ради Бачинської І.І.) 

«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 24. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Ботнар Ю.А., який запропонував питання № 27 «Про заходи щодо 

відновлення права обласної ради на використання земельної ділянки по вул. 

Менделєєва, 4 в м. Черкаси обласного комунального підприємства 

«Готельний комплекс «Дніпро» Черкаської обласної ради» розглянути 

другим питанням.   

 

Голосування за зміну черговості розгляду питань порядку денного 

(пропозиція депутата обласної ради Ботнара Ю.А.) 

«За» - 36, «Проти» - 2, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 27. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Яріш А.А. вніс пропозицію довключити в порядок денний питання:  
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1) Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо ситуації, яка склалася у зв’язку  із плановим 

будівництвом Канівської ГАЕС; 

2) Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до РНБО щодо 

відновлення ядерного статусу та тактичного ракетно-ядерного арсеналу 

України.         

Голосування за включення до порядку денного питання 

«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до  

Кабінету Міністрів України щодо ситуації, яка склалася у зв’язку  із 

плановим будівництвом Канівської ГАЕС» 

(пропозиція депутата обласної ради Яріша А.А..) 

«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 19. 

 

Голосування за включення до порядку денного питання 

«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до РНБО  

щодо відновлення ядерного статусу та тактичного  

ракетно-ядерного арсеналу України» 

 (пропозиція депутата обласної ради Яріша А.А..) 

«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 23. 

 

Голосування за порядок денний  

(в цілому із змінами і доповненням) 

 «За» - 58, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Звіт голови обласної ради Вельбівця О.І.  

 

Головуючий - Тарасенко В.П. 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Ботнар Ю.А., Воронов С.П.,          

Давиденко О.Г., Зуєнко В.Л., Рибченко О.В., Лупашко О.В.,   Мушієк М.Г., 

Лашкул В.Г., Баштан О.В. 

 Ботнар Ю.А. зазначив, що звіт голови обласної ради – це звіт 

депутатського корпусу. Звернувся до голови обласної ради з проханням 

надати доручення виконавчому апарату обласної ради розмістити на сайті 

обласної ради рубрику «Звіти фракцій». 

 Булатецький М.І. звернувся до голови обласної ради з низкою питань 

щодо доріг, медицини, субсидій в області. Також поцікавився чи були 

претензії від депутатів обласної ради і якщо були, то від кого?  

Воронов С.П. висловив подяку виконавчому апарату обласної ради за 

співпрацю. Звернувся до голови обласної ради надати коментар щодо ОКП 

«Готельний комплекс «Дніпро» та про надання дозволів на невід’ємні 

поліпшення в приміщеннях обласної комунальної власності. 
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Давиденко О.Г. поцікавився у голови обласної ради Вельбівця О.І. 

щодо доцільності розвитку госпітальних округів. 

Зуєнко В.Л. запропонував прокоментувати відношення до Української 

православної церкви  (Московського патріархату) та чи підтримує він 

створення єдиної помісної православної церкви України. 

  Вельбівець О.І. надав відповіді на запитання. 

Лашкул В.Г. вніс пропозицію припинити запитання та взяти звіт до 

відома. 

Мушієк М.Г. зазначив, що це були запитання та відповідно до 

Регламенту наступний етап – обговорення звіту. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Лашкула В.Г.  

 «За» - 53, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 17. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Лашкул В.Г. вніс пропозицію перейти до голосування без обговорення 

звіту голови обласної ради. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Лашкула В.Г.  

 «За» - 41, «Проти» - 2, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 25. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Мушієк М.Г. наполіг на обговоренні звіту. Звернув увагу на те, що його 

виступ стосується не роботи обласної ради і не депутатів обласної ради, а 

стосується конкретно голови обласної ради Вельбівця О.І. Зазначив, що у 

голови обласної ради немає співпраці з депутатською фракцією політичної 

партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». Прокоментував факт 

звільнення Хлопецької Я.А., Коваля С.В., Єдена А.І.  Звернув увагу на справу 

щодо фальсифікації виборів у Черкаській області, розгляд якої гальмується. 

Поінформував, що депутати фракції звіт затверджувати не будуть. 

Баштан О.В. поінформував, що на засіданні депутатської фракції 

політичної Радикальної партії Олега Ляшка було обговорено та 

проаналізовано звіт голови обласної ради. Зазначив, що члени депутатської 

фракції не будуть підтримувати звіт, тому що вважають, що Вельбівець О.І. 

на недостатньому рівні організував роботу ради і не вніс в повному обсязі 

парламентаризм у цю залу. 

 

Голосування за припинення обговорення  звіту  

голови обласної ради Вельбівця О.І. 

 «За» - 54, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 15. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Вельбівець О.І. поінформував, що він не бере участі у голосуванні за 

питання  «Звіт голови обласної ради», тому що це може бути розцінене як 

конфлікт інтересів. 
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Звіт голови обласної ради»          

приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» - 49, «Проти» - 2, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 13. 

 

Тарасенко В.П. оголосив перерву на 20 хв. 

 

(Перерва) 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 33  депутати 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 46  депутатів 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Зеленського М.В. – Про затвердження програми національно –

патріотичного виховання дітей та молоді Черкаської області на 2017-2020 

роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Доманський В.М., Ботнар Ю.А., Лошков О.Г. 

 Ботнар Ю.А. поінформував про доповнені зміни, внесені фракцією 

«Свобода». 

      Лошков звернувся до начальника  управління у справах сімї, молоді та 

спорту облдержадміністрації Зеленського М.В. з проханням  стилістично 

відредагувати текст проекту рішення. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про затвердження програми 

національно – патріотичного виховання дітей та молоді Черкаської області на 

2017-2020 роки» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу з доповненням, в цілому) 

 «За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Блакова С.Є. – Про Програму протидії тероризму на території 

Черкаської області на 2017-2020 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про Програму протидії тероризму на 

території Черкаської області на 2017-2020 роки» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

Тарасенка В.П. - Про внесення змін до обласної комплексної програми 

„Турбота” на 2014 – 2020 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Чикало Р.О., Баштан О.В., Ботнар Ю.А. 

 Ботнар Ю.А. поінформував, що звертаються учасники національно 

визвольної боротьби щодо скрутного матеріального становища. 

Запропонував директору Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації  розробити механізм щодо покращення 

їхнього матеріального забезпечення. 

   

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної 

комплексної програми „Турбота” на 2014 – 2020 роки» приймається, 

додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

5. СЛУХАЛИ: 

Данилевського В.В.- Про внесення змін до обласної програми 

«Шкільний автобус» на 2016-2020 роки» 

 

ВИСТУПИЛИ: Доманський В.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної 

програми «Шкільний автобус» на 2016-2020 роки» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» - 57, «Проти» -3, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Зеленського М.В. - Про внесення змін до програми розвитку фізичної 

культури і спорту в області на 2016 – 2020 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Доманський В.М., Лашкул В.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про внесення змін до програми 

розвитку фізичної культури і спорту в області на 2016 – 2020 роки» 

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 61, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1. 
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7. СЛУХАЛИ: 

Довгу Л.В. - Про внесення змін до обласної програми охорони 

навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С., Воронов С.П., Лошков О.Г.,           

Далібожак О.М., Коваль В.В. 

Воронов С.П. вніс пропозицію включити в проект рішення перелік 

заходів, які будуть фінансуватися з державного бюджету, а також 

запропонував внести зміни в додаток 2, пункт 84, Кам’янську міську раду 

замінити на Кам’янську районну раду. 

Далібожак О.М. поцікавилася у доповідача, на коли запланований звіт 

по виконанню означеної програми. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної 

програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 

роки» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому із змінами) 

«За» - 56, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

23.12.2016 № 11-2/VII «Про обласний бюджет на 2017 рік» 

  

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Ткаченко Ю.О., Ботнар Ю.А.,              

Легойда С.М. 

Ткаченко Ю.О. звернувся до депутатів обласної ради підтримати 

проект рішення. Поінформував, що після виготовлення проектно-

кошторисної документації, обласна державна адміністрація може звернутися 

на рівень держави щодо подальшого фінансування комунального 

підприємства з державного бюджету.  

Вельбівець О.І. наголосив на тому, що  дії направлені на виведення  

підприємства з кризової ситуації та збереження його в комунальній 

власності.  

Легойда С.М. поінформувала, що питання розглядалося на засіданні 

постійної комісії, для позитивного висновку не вистачило голосу. Також було 

розглянуто звернення Черкаської обласної ради до Черкаської міської ради та 

міського голови Бондаренка А.В. щодо звільнення КП «Аеропорт Черкаси» 

від сплати земельного податку.  

Ткаченко Ю.О. запевнив депутатів, що всі дії направлені на те, щоб 

вивести з кризи підприємство та залучити державні кошти. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 23.12.2016 № 11-2/VII «Про обласний бюджет на 2017 рік» 

приймається, додається. 
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Голосування (за основу) 

«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10. 

 

Голосування за включення доповнення до проекту рішення 

«Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.12.2016 № 11-2/VII 

«Про обласний бюджет на 2017 рік»  звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Черкаської міської ради щодо звільнення  

від сплати земельного податку 

«За» - 52, «Проти» - 5, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 6. 

 

Голосування (в цілому з доповненням) 

«За» - 51, «Проти» - 5, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 5. 

9. СЛУХАЛИ: 

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

області 

 

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

заповідного фонду області» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 55, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 7. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про припинення права користування мисливськими 

угіддями 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про припинення права користування 

мисливськими угіддями» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 44, «Проти» - 7, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 10. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про надання у користування мисливських угідь  (ТОВ 

«Мисливське господарство «Козацьке») 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 39, «Проти» - 7, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 14. 
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12. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про надання у користування мисливських угідь 

(Канівська районна громадська організація мисливців та рибалок)  

 

ВИСТУПИЛИ: Волкович В.М., Омаргалієв К.С.  

 Омаргалієв К.С. поінформував, що питання було розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Члени комісії 

вирішили внести означене питання на розгляд сесії. Звернувся до депутатів 

обласної ради надати час для виступу представнику Канівської районної 

громадської організації мисливців та рибалок. 

 

Голосування за надання часу для виступу представнику Канівської 

районної громадської організації мисливців та рибалок  

«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 11. 

 

ВИСТУПИЛИ: Савченко М.П., Ботнар Ю.А., Скіченко А.П., Савченко М.П., 

Лошков О.Г., Воронов С.П., Омаргалієв К.С. 

 Савченко М.П. поінформував, що мисливські угіддя налічують            

29 тис. га із них 2200 га лісових угідь. На території мисливського 

господарства знаходиться  вольєрне господарство, в якому знаходиться 18 

оленів та 26 кабанів. Зазначив, якщо мисливські угіддя не буде надано у 

користування, то вольєрне господарство і той звір, який у ньому знаходиться, 

буде знищено. Звернувся до депутатів обласної ради з проханням підтримати 

проект рішення. 

 Ботнар Ю.А. виступив із запитанням щодо оплати за оренду 

мисливських угідь. Поцікавився у доповідача, як вони планують співіснувати 

з національно-природнім парком «Середньодніпровський», який має бути 

створений на тих землях. 

Савченко М.П. поінформував, що на території мисливських угідь  вже 

існують землі природно-заповідного фонду, на яких заборонено полювати. 

Тому, коли буде створено національно-природній парк 

«Середньодніпровський», екологічна інспекція надасть документи про статус 

означеної території і ми будемо дотримуватися того статусу. 

Ботнар Ю.А. вніс пропозицію надати мисливські угіддя у користування 

не на 15 років, а до моменту створення національного природного парку. 

Лошков О.Г. поінформував, що відповідно до чинного законодавства 

мисливські угіддя надаються у користування що найменше на 15 років. 

Зазначив, що це вимога закону. Натомість, протягом півроку планується 

створення на цій території національний заповідник. Наголосив на тому, що 

мисливське господарство не зможе повернути землі, а тому не зможе бути 

створений  там національний заповідник. 
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Голосування (за основу) 

«За» - 39, «Проти» - 7, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 14. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С., Ботнар Ю.А. 

 Омаргалієв виступив з пропозицією надати час для виступу 

представнику ТОВ «Мисливське господарство «Козацьке». Зазначив, що 

якщо не надати мисливському господарству право на користування цими 

угіддями, то на цій території буде процвітати браконьєрство. 

Ботнар Ю.А. запропонував звернутися до правоохоронних органів, 

якщо там процвітає браконьєрство. Поінформував, що він хоче вивчити і 

доопрацювати означене питання.  

  

13. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про призначення ЛАСТІВКИ П.П. на посаду 

директора театру-художнього керівника комунального закладу «Черкаський 

академічний обласний український музично-драматичний театр імені 

Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради» 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Ботнар Ю.А., Ластівка П.П.,               

Северин О.Ф., Яріш А.А., Судакевич В.Г. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 34, «Проти» - 3, «Утрималося» - 17, «Не голосувало» - 11. 

 

2) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про призначення ВЕЛИЧКО Л.Г.  на посаду 

директора театру - художнього керівника комунального закладу 

«Черкаський академічний театр ляльок Черкаської обласної ради» 

 

ВИСТУПИЛИ: Ковбоша О.Р., Коваленко В.М., Лошков О.Г., Ботнар Ю.А., 

Парамонов В.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про призначення ВЕЛИЧКО Л.Г.  на 

посаду директора театру –художнього керівника комунального закладу 

«Черкаський академічний театр ляльок Черкаської обласної ради» 

приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 46, «Проти» - 9, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 7. 
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ВИСТУПИЛИ:  

 Гуменний О. – актор Черкаського академічного обласного українського  

музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради, 

який  звернувся до голови обласної ради Вельбівця О.І., депутатів обласної 

ради з проханням надати йому час для виступу. 

 

Голосування за надання часу для виступу  Гуменному О. 

«За» - 25, «Проти» - 12, «Утрималося» - 8, «Не голосувало» - 20. 

 

3) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про призначення ГЛАДУН О.Д. на посаду директора 

комунальної установи «Обласний художній музей» Черкаської обласної ради 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про призначення ГЛАДУН О.Д. на 

посаду директора комунальної установи «Обласний художній музей» 

Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

4) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про призначення КАПКАЄВОЇ Л.П. на посаду 

директора комунального закладу «Обласна універсальна наукова бібліотека 

імені Тараса Шевченка» Черкаської обласної ради 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про призначення КАПКАЄВОЇ Л.П. 

на посаду директора комунального закладу «Обласна універсальна наукова 

бібліотека імені Тараса Шевченка» Черкаської обласної ради» приймається, 

додається. 

 

Голосування  

«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 8, «Не голосувало» - 4. 

 

5) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про призначення ФЕДОРЕНКО О.А. на посаду 

директора комунального закладу «Обласна бібліотека для юнацтва імені 

Василя Симоненка» Черкаської обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про призначення ФЕДОРЕНКО О.А. 

на посаду директора комунального закладу «Обласна бібліотека для юнацтва 

імені Василя Симоненка» Черкаської обласної ради» приймається, додається. 
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Голосування  

«За» - 61, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

6) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про призначення УШАКОВОЇ Л.В. на посаду 

директора комунального закладу «Обласна бібліотека для дітей Черкаської 

обласної ради 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про призначення УШАКОВОЇ Л.В. на 

посаду директора комунального закладу «Обласна бібліотека для дітей 

Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 57, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 7. 

 

7) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про призначення СТЕПЕНЬКІНОЇ П.Я. на посаду 

директора Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного 

заповідника 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Зуєнко В.Л. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про призначення         

СТЕПЕНЬКІНОЇ П.Я. на посаду директора Корсунь-Шевченківського 

державного історико-культурного заповідника» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 15. 

 

8) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про призначення ТАРАН Г.М. на посаду директора 

Кам’янського державного історико-культурного заповідника 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про призначення ТАРАН Г.М. на 

посаду директора Кам’янського державного історико-культурного 

заповідника» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 12. 

 

9) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про призначення ДЕМЧЕНКО А.М. на посаду 

директора КП «Черкасиоблкіно»  

 

ВИСТУПИЛИ: Скіченко А.П., Демченко А.М. 
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ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про призначення ДЕМЧЕНКО А.М.    

на посаду директора КП «Черкасиоблкіно» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 57, «Проти» - 0, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 4. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Мовчан В.О., Волошин А.Б., Чен В.Є. 

Мовчан В.О. поінформував, що відповідно до чинного законодавства 

необхідно подавати до територіальних органів державної фіскальної служби 

повідомлення про призначення працівників на роботу, тому дату 

призначення 04 лютого 2017 року необхідно замінити на 07 лютого 2017 року 

у всіх рішеннях про призначення керівників комунальних закладів, що 

вносяться на розгляд сьогоднішнього пленарного засідання. 

Волошин А.Б. виступив з проханням надати час для виступу з питання 

«Про призначення ЛАСТІВКИ П.П. на посаду директора театру-художнього 

керівника комунального закладу «Черкаський академічний обласний 

український музично-драматичний театр імені Т.Г.Шевченка Черкаської 

обласної ради». 

 

Голосування за надання часу для виступу Волошину А.Б. 

«За» - 39, «Проти» - 1, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 20. 

 

Чен В.Є. вніс пропозицію повернутися до голосування з питання «Про 

призначення ЛАСТІВКИ П.П. на посаду директора театру-художнього 

керівника комунального закладу «Черкаський академічний обласний 

український музично-драматичний театр імені Т.Г.Шевченка Черкаської 

обласної ради». 

 

Голосування за повернення до голосування з  питання 

 «Про призначення ЛАСТІВКИ П.П. на посаду директора театру-

художнього керівника комунального закладу «Черкаський академічний 

обласний український музично-драматичний театр імені Т.Г.Шевченка 

Черкаської обласної ради» 

(пропозиція депутата обласної ради Чена В.Є.) 

«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 17. 

 

Голосування з  питання «Про призначення ЛАСТІВКИ П.П. на посаду 

директора театру-художнього керівника комунального закладу «Черкаський 

академічний обласний український музично-драматичний театр імені 

Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради» 

 «За» - 43, «Проти» - 1, «Утрималося» - 12 «Не голосувало» - 9. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення  ЛАСТІВКИ П.П. на 

посаду директора театру-художнього керівника комунального закладу 
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«Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр 

імені Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

 

10) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про призначення ГОДОВАНОГО О.В. на посаду 

директора комунального підприємства «Регіональний навчально-практичний 

центр розвитку багатофункціональних кооперативів Черкаської обласної 

ради» 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про призначення ГОДОВАНОГО О.В. 

на посаду директора комунального підприємства «Регіональний навчально-

практичний центр розвитку багатофункціональних кооперативів Черкаської 

обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 46, «Проти» - 1, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 11. 

 

11) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про внесення змін до Методики розрахунку орендної 

плати за оренду майна обласної комунальної власності та пропорції її 

розподілу, затвердженої рішенням обласної ради від 06.04.2012 № 14-5/VI  

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Петров В.О., Ботнар Ю.А., Скіченко А.П. 

 

Голосування  

«За» - 38, «Проти» - 0, «Утрималося» - 13, «Не голосувало» - 14. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Овчаренко М.С. вніс пропозицію повернутися до голосування. 

 

Голосування за повернення до голосування 

(пропозиція Овчаренка М.С.) 

«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 14. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про внесення змін до Методики 

розрахунку орендної плати за оренду майна обласної комунальної власності 

та пропорції її розподілу, затвердженої рішенням обласної ради від 

06.04.2012 № 14-5/VI» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 45, «Проти» - 1, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 13. 

 

12) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про передачу майна комунальної власності 
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ВИСТУПИЛИ: Скіченко А.П. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про передачу майна комунальної 

власності» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 46, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 18. 

 

13) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про оренду майна комунального підприємства 

«Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради» 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про оренду майна комунального 

підприємства «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради» приймається, 

додається. 

 

Голосування  

«За» - 44, «Проти» - 8, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 12 

 

14) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про списання майна комунальної власності 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про списання майна комунальної 

власності» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 16 

 

15) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. - Про часткове звільнення від сплати надходжень від 

орендної плати на 2017 рік 

 

ВИСТУПИЛИ: Скіченко А.П. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про часткове звільнення від сплати 

надходжень від орендної плати на 2017 рік» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 9. 

 

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

Коваленко В.М. внесла пропозицію перенести розгляд питань порядку 

денного на наступне пленарне засідання. 
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Голосування за пропозицію депутата обласної ради Коваленко В.М. 

«За» - 39, «Проти» - 3, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -22. 

 

Вельбівець О.І. зазначив, що система для голосування не спрацювала, 

тому запропонував проголосувати повторно за пропозицію Коваленко В.М.  

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Коваленко В.М. 

«За» - 36, «Проти» - 2, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» -25. 

 

Вельбівець О.І.  оголосив перерву на 20 хв. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 36  депутатів 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 38  депутатів 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 39  депутатів 

 

Вельбівець О.І.  оголосив про продовження проведення пленарного 

засідання 8 лютого 2017 року о 10 год.  

 

 

 

 

Голова                                                                                            О.Вельбівець     


