ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VII скликання
____П’ятнадцята___ сесія

ПРОТОКОЛ

м. Черкаси

23.06.2017

№ 27

пленарного засідання
обласної ради (продовження)
1. Обрано депутатів до обласної ради

- 84

2. Взяли участь у роботі сесії
обласної ради

- 55

3. Присутніх запрошених осіб

- 16

(Списки додаються)

Головуючий - Вельбівець О.І.
Секретаріат:

Северин О.Ф., Павличук В.М., Чен В.Є., Бачинська І.І.,
Клімов Є.П., Ковбоша О.Р., Далібожак В.М.
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Порядок денний:
29. Про звернення громадських організацій щодо розслідування
корупційних схем надання у користування та приватну власність земельних
ділянок державної форми власності
30. Про хід виконання рішення обласної ради від 28.12.2011 № 11-2/VI
"Про обласну цільову соціальну програму реформування системи закладів
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2012-2017
роки"
Доповідають:
Покатілова
начальник служби у справах дітей обласної
Оксана Іванівна
державної адміністрації
Сілко
секретар постійної комісії обласної ради з
Лариса Аркадіївна
питань охорони здоров’я та соціального
захисту населення
31. Про хід виконання рішення обласної ради від 03.06.2016 № 5-3/VIІ
"Про обласну цільову програму забезпечення підготовки (перепідготовки) та
безперервного професійного розвитку медичних кадрів на 2016-2020 роки"
Доповідають:
Лобас
начальник управління охорони здоров’я
Михайло Віталійович
обласної державної адміністрації
Сілко
секретар постійної комісії обласної ради з
Лариса Аркадіївна
питань охорони здоров’я та соціального
захисту населення
32. Про передачу виробів медичного призначення
Доповідають:
Лобас
- начальник управління охорони здоров’я
Михайло Віталійович
обласної державної адміністрації
Сілко
- секретар постійної комісії обласної ради з
Лариса Аркадіївна
питань охорони здоров’я та соціального
захисту населення
33. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який
враховується при визначенні вартості будівництва на стадії розробки
проектної документації (нового будівництва, реконструкції, реставрації,
капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що здійснюється
за рахунок коштів обласного бюджету
Доповідають:
Демиденко
директор Департаменту містобудування,
Сергій Миколайович
архітектури, будівництва та житловокомунального
господарства
обласної
державної адміністрації
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Легойда
Світлана Михайлівна

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів

34. Про делегування повноважень обласної ради обласній державній
адміністрації
Доповідають:
Тарасенко
перший заступник голови обласної ради
Валентин Петрович
Лошков
голова постійної комісії обласної ради з
Олександр Геннадійович
питань
регламенту,
місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
35. Звіт постійної комісії обласної ради з питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини
Доповідає:
Лошков
голова постійної комісії обласної ради з
Олександр Геннадійович
питань
регламенту,
місцевого
самоврядування,
забезпечення
правопорядку та захисту прав людини
36. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради
України Герасименка О.В.
Доповідає:
Лошков
голова постійної комісії обласної ради з
Олександр Геннадійович
питань
регламенту,
місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
37. Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності
Черкаської обласної ради
Доповідає:
Лошков
голова постійної комісії обласної ради з
Олександр Геннадійович
питань
регламенту,
місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
38. Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради
Доповідає:
Мовчан
керівник секретаріату обласної ради
Василь Олексійович
39. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до голів
районних рад, міських, сільських, селищних голів, депутатів усіх рівнів
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Черкаської області щодо вирішення питання порушення міжпосадових
співвідношень у розмірі оплати кваліфікованої і некваліфікованої праці
працівників галузі охорони здоров'я
Доповідає:
Федорук
Олександр Леонідович

-

депутат обласної ради

40. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента
України П. Порошенка, Прем’єр-міністра України В. Гройсмана, Голови
Верховної Ради України А. Парубія щодо відшкодування втрачених
депозитних вкладів соціально-незахищеним вкладникам кредитних спілок
Доповідає:
Мушієк
керівник фракції ПП ВО «Батьківщина»в
Михайло Григорович
обласній раді
41. Про звернення Черкаської обласної ради до Президента України,
Верховної Ради України, Міністерства культури України, Міністерства
оборони України щодо заходів по збереженню ландшафтно-архітектурного
комплексу "Садиба Даховських" в Черкаській області
Доповідає:
Сегеда
Андрій Віталійович

-

керівник фракції «Українське об’єднання
патріотів – УКРОП» в обласній раді

42. Про звернення Черкаської обласної ради до Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо підтримки
законопроекту № 6208 щодо фінансового забезпечення державного закладу
«Спеціалізована медико-санітарна частина № 14 Міністерства охорони
здоров’я України»
Доповідає:
Сегеда
керівник фракції «Українське об’єднання
Андрій Віталійович
патріотів – УКРОП» в обласній раді
43. Про звернення Черкаської обласної ради до Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, обласних рад щодо
підтримки законопроектів № 5561 та № 5562 щодо внесення змін до чинного
законодавства в Україні в частині формування цивілізованого ринку
доступних вживаних автомобілів в Україні
Доповідає:
Сегеда
керівник фракції «Українське об’єднання
Андрій Віталійович
патріотів – УКРОП» в обласній раді
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44. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Премєрміністра України Гройсмана щодо необхідності реалізації державних
соціальних гарантій і пільг дітям війни
Доповідає:
Ботнар
керівник фракції ВО «Свобода» в обласній
Юрій Андрійович
раді
45. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної
Ради України та Міністерства охорони здоров’я України щодо
неприпустимості проведення несистемної медичної реформи
Доповідає:
Ботнар
керівник фракції ВО «Свобода» в обласній
Юрій Андрійович
раді
46. Про депутатський запит депутата обласної ради Сегеди А.В. щодо
ситуації навколо введення абонентської плати за підключення до газових
мереж.
Доповідає:
Сегеда
керівник фракції «Українське об’єднання
Андрій Віталійович
патріотів – УКРОП» в обласній раді
47. Про депутатський запит депутата обласної ради Буданцева Р.П.
щодо виділення службового автомобіля Чорнобаївському відділенню поліції
Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції в
Черкаській області
Доповідає:
Буданцев
депутат обласної ради
Роман Петрович
48. Про обмеження руху автомобільного транспорту по мосту через
р. Дніпро
Доповідає:
Кокодзей
голова постійної комісії з питань розвитку
Володимир Миколайович
інфраструктури та житлово-комунального
господарства
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 55 депутатів.
Вельбівець О.І. запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам'ять
Почесного громадянина Черкащини Парубка О.Н., військовослужбовця
В. Звездогляда, а також мирних громадян, які загинули в ході
антитерористичної операції у східних областях України.
(Хвилина мовчання)
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Мушієк М.Г. виступив із пропозицією надати час для виступу
представникам Черкаської міської Спілки ветеранів Афганістану.
Голосування за надання часу для виступу представнику
Черкаської міської Спілки ветеранів Афганістану
«За»- 52, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 7.
ВИСТУПИЛИ:
Представник Черкаської міської спілки Афганістану зачитав звернення
громадських організацій щодо розслідування корупційних схем надання у
користування та приватну власність земельних ділянок державної форми
власності та звернувся із проханням включити звернення в порядок денний
пленарного засідання.
Рибченко О.В. поінформував, що депутатська група «Територія
справедливості» підтримує звернення представників Спілки Афганців.
Мушієк М.Г. запропонував включити в порядок денний пленарного
засідання звернення, яке зачитав представник Черкаської Спілки
Афганістану, та вважати означене звернення, як звернення депутата обласної
ради.
Лошков О.Г. звернувся до голови обласної ради Вельбівця О.І. щодо
уточнення порядку денного.
Вельбівець О.І. повідомив, що ініціатори питання № 46 звернулися з
проханням зняти його з розгляду питань порядку денного сесії. Запропонував
питання № 46 замінити питанням «Про звернення громадських організацій
щодо розслідування корупційних схем надання у користування та приватну
власність земельних ділянок державної форми власності».
Голосування за зміну порядку денного: питання № 46 замінити
питанням «Про звернення громадських організацій щодо розслідування
корупційних схем надання у користування та приватну власність земельних
ділянок державної форми власності»
«За»- 54, «Проти»- 0, «Утрималося»- 2, «Не голосувало»- 8.
Голосування за зміну порядку денного: питання № 46 «Про звернення
громадських організацій щодо розслідування корупційних схем надання у
користування та приватну власність земельних ділянок державної форми
власності» розглянути першим
«За»- 56, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 8.
ВИРІШИЛИ: питання «Про звернення громадських організацій щодо
розслідування корупційних схем надання у користування та приватну
власність земельних ділянок державної форми власності» включити в
порядок денний та розглянути першим.
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29. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про звернення громадських організацій щодо
розслідування корупційних схем надання у користування та приватну
власність земельних ділянок державної форми власності, який запропонував
у рішенні слова «Президента України» виключити, так як питання не
відноситься до компетенції Адміністрації Президента України.
ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Лошков О.Г., Ботнар Ю.А., Гайович В.Ю.,
Мазур Л.О., Доманський В.М., Яріш А.А.
Булатецький М.І. запропонував додати до адресата звернення
котролюючі органи, такі як СБУ і НАБУ та наголосив на необхідності
скерування звернення до Президента України.
Вельбівець О.І. зазначив, що такі адресати, як СБУ і НАБУ включені у
зверненні.
Лошков О.Г. звернув увагу на те, що на попередньому пленарному
засіданні було порушено питання щодо можливості суміщення депутатом
обласної ради Ярішем А.А. державної служби із статусом депутата місцевої
ради. Юридичним відділом виконавчого апарату обласної ради підготовлено
правовий висновок, в якому зазначено, що у голови Черкаської
райдержадміністрації Яріша А.А. (державного службовця категорії «А»)
відсутні правові підстави для подальшого здійснення повноважень депутата
обласної ради. Звернувся до голови обласної ради Вельбівця О.І. з проханням
надати роз’яснення на якій підставі Яріш А.А. здійснює депутат
повноваження.
Вельбівець О.І. повідомив, що правовий висновок юридичного відділу
виконавчого апарату надіслано голові постійної комісії з питань регламенту,
місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав
людини для розгляду його на засіданні постійної комісії та підготовки
висновку.
Лошков О.Г. наголосив на тому, що висновок постійної комісії
обласної не потрібен, так як є вимога закону.
Ботнар Ю.А. звернувся до голови обласної ради з проханням надати
доручення виконавчому апарату обласної ради вимкнути в електронній
системі робоче місце депутата обласної ради Яріша А.А.
Мазур Л.О. зачитала правовий висновок юридичного відділу
виконавчого апарату обласної ради.
Доманський В.М. запропонував надати слово голові ОВК.
Вельбівець О.І. звернувся до Яріша А.А. з проханням озвучити свою
позицію.
Яріш А.А. зазначив, що є роз’яснення Національного Агенства
державної служби голови Ващенко щодо суміщення державної служби із
статусом депутата місцевої ради. Звернувся з проханням вимкнути його
робоче місце від електронної системи, але перед тим включити в порядок
денний звернення щодо забезпечення Черкаської області відповідними
вакцинами від бутулізму.
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Вельбівець О.І. поінформував, що апаратом обласної ради направлено
лист в Національне агентство України з питань державної служби щодо
роз’яснення чи мають бути достроково припинені повноваження депутата
місцевої ради, обраного на місцевих виборах, що відбулися до 01.05.2016, у
разі призначення такого депутата на посаду державного службовця категорії
«А» після 01.05.2016.
Жиляєв Д. - секретар ОВК, повідомив, що до обласної виборчої комісії
офіційні документи щодо депутата обласної ради Яріша А.А. не надходили.
Акцентував увагу на тому, що лише на підставі офіційних документів
можливе дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради.
Зачитав пункт 3 Роз’яснень Національного агентства з питань державної
служби.
Вельбівець О.І. повідомив, що до апарату обласної ради офіційних
документів щодо призначення на посаду голови Черкаської районної
державної адміністрації депутата обласної ради Яріша А.А. також не
надходило. Запропонував зробити перереєстрацію, а Ярішу А.А. визначитися
щодо подальшої участі у роботі сесії. Зазначив, що питання вивчається і на
наступній сесії депутати будуть поінформовані.
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 61 депутат.
ВИСТУПИЛИ:
Вельбівець О.І. запропонував перейти до голосування з питання «Про
звернення громадських організацій щодо розслідування корупційних схем
надання у користування та приватну власність земельних ділянок державної
форми власності».
Голосування з питання «Про звернення громадських організацій щодо
розслідування корупційних схем надання у користування та приватну
власність земельних ділянок державної форми власності»
(за основу і в цілому)
«За» -43, «Проти» - 0, «Утрималося» -9, «Не голосувало» -9.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної «Про звернення громадських організацій
щодо розслідування корупційних схем надання у користування та приватну
власність земельних ділянок державної форми власності" приймається,
додається.
ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Мушієк М.Г., Самчук О.Г.
Вельбівець О.І. повідомив, що представники «Черкасиобленерго»
бажають виступити з приводу участі депутатів у вирішенні питання
функціонування та погашення боргів на підприємстві.
Самчук О.Г. подякував за участь у вирішенні питання щодо
функціонування «Черкасиобленерго» та виплати заборгованості із заробітної
плати працівникам підприємства. Поінформував, що страйк зупинено, люди
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приступили до виконання своїх обов’язків. Кошти, які надійшли на рахунок
підприємства, спрямовані на погашення заборгованості із виплати заробітної
плати.
Вельбівець О.І. запропонував перейти до розгляду інших питань
порядку денного.
30. СЛУХАЛИ:
Покатілову О.І. Про хід виконання рішення обласної ради від
28.12.2011 № 11-2/VI "Про обласну цільову соціальну програму
реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, на 2012-2017 роки"
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г.
Лошков О.Г. запитав у доповідача, на якій стадії вивчення знаходиться
питання щодо припинення діяльності Кропивнянського дитячого будинку
для дітей шкільного віку Черкаської обласної ради, так як це питання також
порушувалося на попередньому пленарному засіданні. Також зазначив, що
Золотоніська районна рада не зможе утримувати цей заклад в належному
стані.
Покатілова О.І. надала роз’яснення.
І. Голосування
«За» -42, «Проти» - 0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -19.
ВИСТУПИЛИ:
Коваленко В.М. запропонувала повернутися до голосування з
означеного питання.
Голосування за повернення до голосування (пропозиція депутата
обласної ради Коваленко В.М.)
«За» -49, «Проти» - 0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -12.
ІІ. Голосування
«За» -51, «Проти» - 0, «Утрималося» -1, «Не голосувало» -9.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про хід виконання рішення обласної
ради від 28.12.2011 № 11-2/VI «Про обласну цільову соціальну програму
реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, на 2012-2017 роки» приймається, додається.
31. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про хід виконання рішення обласної ради від
03.06.2016 № 5-3/VIІ "Про обласну цільову програму забезпечення
підготовки (перепідготовки) та безперервного професійного розвитку
медичних кадрів на 2016-2020 роки"
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про хід виконання рішення обласної
ради від 03.06.2016 № 5-3/VIІ «Про обласну цільову програму забезпечення
підготовки (перепідготовки) та безперервного професійного розвитку
медичних кадрів на 2016-2020 роки» приймається, додається.
Голосування
«За» -48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 6.
32. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. – Про передачу виробів медичного призначення
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про передачу виробів медичного
призначення» приймається, додається.
Голосування (за основу)
«За» -52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 8.
33. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. –Про встановлення розміру кошторисної заробітної
плати, який враховується при визначенні вартості будівництва на стадії
розробки проектної документації (нового будівництва, реконструкції,
реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що
здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, який поінформував, що
питання доопрацьовувалося юридичним відділом виконавчого апарату
Черкаської обласної ради та Департаментом капітального будівництва
обласної державної адміністрації.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про встановлення розміру
кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості
будівництва на стадії розробки проектної документації (нового будівництва,
реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення)
об’єктів, що здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету»
приймається, додається.
Голосування
«За» -50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 9.
34. СЛУХАЛИ:
Мовчана В.О. - Про делегування повноважень обласної ради обласній
державній адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про делегування повноважень
обласної ради обласній державній адміністрації» приймається, додається.
Голосування
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«За» -54, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 6.
35. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. – Звіт постійної комісії обласної ради з питань
регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та
захисту прав людини
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Звіт постійної комісії обласної ради з
питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та
захисту прав людини» приймається, додається.
Голосування
«За» -55, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
36. СЛУХАЛИ:
Лошков О.Г. – Про клопотання щодо нагородження Грамотою
Верховної Ради України Герасименка О.В.
ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Вельбівець О.І.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про клопотання щодо нагородження
Грамотою Верховної Ради України Герасименка О.В.» приймається,
додається.
Голосування
«За» -49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12.
37. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. – Про проведення оцінки корупційних ризиків у
діяльності Черкаської обласної ради
ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Омаргалієв К.С., Мушієк М.Г.,
Воронов С.П., Яріш А.А., Лошков О.Г.
Вельбівець О.І. поінформував, що на балансі КП «АТП Черкаської
обласної ради» є автомобілі, термін експлуатації яких перевищує 10 років, а
«пробіг» - півмільйона кілометрів. Експлуатаційний ресурс вичерпується й
оновлення наявного автопарку це необхідність. Зазначив, що наміри
комунального підприємства придбати автомобіль із метою поновлення
рухомого складу підприємства підтримує. Але у зв’язку з тим, що у засобах
масової інформації з’явилася провокативна інформація щодо придбання
автомобіля представницького класу, запропонував директору КП «АТП
Черкаської обласної ради» Канівцю В.І. переглянути та відмовитися від
залучення бюджетного ресурсу, що був спрямований в рамках виконання
Програми фінансової підтримки підприємств обласної комунальної власності
на 2013-2017 роки та купівлі автомобіля.
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Воронов С.П. запропонував не знімати гроші з КП «АТП Черкаської
обласної ради», а купити сім рівних автомобілів, але набагато дешевших,
щоб забезпечити й структурні підрозділи обласної державної адміністрації
службовим автотранспортом.
Лошков О.Г. зазначив, що існує інформація, що приміщення КП
«Аеропорт Черкаси» використовуються без оформлення договорів оренди.
Звернувся до голови обласної ради Вельбівця О.І. з проханням надати
доручення управлінню майном виконавчого апарату Черкаської обласної
ради підготувати інформацію про стан функціонування КП «Аеропорт
Черкаси». Також звернув увагу на те, що три роки тому Аеропорт отримав
сертифікат для здійснення авіаперевезень. Термін дії сертифікату
закінчується, виникає необхідність в поновленні сертифікату. Акцентував
увагу на те, що комунальне підприємство так і не змогло функціонувати на
належному рівні.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про проведення оцінки корупційних
ризиків у діяльності Черкаської обласної ради» приймається, додається.
Голосування
«За» -44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 17.
38. СЛУХАЛИ:
Мовчана В.О. – Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради
ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А. запитав чи доцільно знімати з контролю
рішення обласної ради від 17.04.2014 № 31-3/VI «Про обласну цільову
програму «Призовна дільниця», рішення від 17.04.2014 № 31-42/VI «Про
обласну програму «Територіальна оборона», та запропонував продовжити
термін їх дій.
Мовчан В.О. поінформував, що у зв’язку із закінченням терміну дії
рішень, необхідно зняти з контролю. Водночас зазначив, що 24.03.2017
Черкаською обласною радою було прийнято рішення № 13-4/VII «Про
обласну цільову програму «Призовна дільниця» на 2017-2019 роки».
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про зняття з контролю деяких рішень
обласної ради» приймається, додається.
Голосування
«За» -47, «Проти» - 7, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
39. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
голів районних рад, міських, сільських, селищних голів, депутатів усіх рівнів
Черкаської області щодо вирішення питання порушення міжпосадових
співвідношень у розмірі оплати кваліфікованої і некваліфікованої праці
працівників галузі охорони здоров'я
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до голів районних рад, міських, сільських, селищних голів,
депутатів усіх рівнів Черкаської області щодо вирішення питання порушення
міжпосадових співвідношень у розмірі оплати кваліфікованої і
некваліфікованої праці працівників галузі охорони здоров'я» приймається,
додається.
Голосування
«За» -55, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
40. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Президента України П.Порошенка, Прем’єр-міністра України В.Гройсмана,
Голови Верховної Ради України А.Парубія щодо відшкодування втрачених
депозитних вкладів соціально-незахищеним вкладникам кредитних спілок
ВИСТУПИЛИ:
Вельбівець О.І. запропонував виключити слова «Президента України»,
так як питання не відноситься до компетенції Адміністрації Президента
України.
Мушієк М.Г. погодився на таку правку.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Прем’єр-міністра України В.Гройсмана, Голови Верховної
Ради України А.Парубія щодо відшкодування втрачених депозитних вкладів
соціально-незахищеним вкладникам кредитних спілок» приймається,
додається.
Голосування
«За» -50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12.
41. СЛУХАЛИ:
Сегеду А.В. - Про звернення Черкаської обласної ради до Президента
України, Верховної Ради України, Міністерства культури України,
Міністерства оборони України щодо заходів по збереженню ландшафтноархітектурного комплексу "Садиба Даховських" в Черкаській області
ВИСТУПИЛИ:
Вельбівець О.І. запропонував виключити слова «Президента України»,
так як питання не відноситься до компетенції Адміністрації Президента
України.
Сегеда А.В. погодився з правками.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення Черкаської обласної
ради до Верховної Ради України, Міністерства культури України,
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Міністерства оборони України щодо заходів по збереженню ландшафтноархітектурного комплексу "Садиба Даховських" в Черкаській області»
приймається, додається.
Голосування
«За» -52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
42. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про звернення Черкаської обласної ради до Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо
підтримки законопроекту № 6208
щодо фінансового забезпечення
державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 14
Міністерства охорони здоров’я України»
ВИСТУПИЛИ:
Вельбівець О.І. запропонував виключити слова «Президента України»,
так як питання не відноситься до компетенції Адміністрації Президента
України.
Сегеда А.В. погодився з правками.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення Черкаської обласної
ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо
підтримки законопроекту № 6208
щодо фінансового забезпечення
державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 14
Міністерства охорони здоров’я України» приймається, додається.
Голосування
«За» -54, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
43. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. – Про звернення Черкаської обласної ради до
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
обласних рад щодо підтримки законопроектів № 5561 та № 5562 щодо
внесення змін до чинного законодавства в Україні в частині формування
цивілізованого ринку доступних вживаних автомобілів в Україні та
запропонував слова «Президента України» виключити.
ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Скіченко А.П., Сегеда А.В.
І. Голосування
«За» -40, «Проти» - 0, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 16.
(рішення не прийнято)
ВИСТУПИЛИ:
Булатецький М.І. запропонував повернутися до голосування з
означеного питання.
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Голосування за пропозицію депутата обласної ради Булатецького М.І.
«За» -42, «Проти» - 0, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 13.
(рішення не прийнято)
ВИСТУПИЛИ:
Скіченко А.П. запропонував повторно повернутися до голосування з
означеного питання.
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Скіченка А.П.
«За» -43, «Проти» - 1, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 14.
(рішення прийнято)
ІІ. Голосування
«За» -43, «Проти» - 1, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 14.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення Черкаської обласної
ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, обласних рад
щодо підтримки законопроектів № 5561 та № 5562 щодо внесення змін до
чинного законодавства в Україні в частині формування цивілізованого ринку
доступних вживаних автомобілів в Україні» приймається, додається.
44. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Премєр-міністра України Гройсмана щодо необхідності реалізації державних
соціальних гарантій і пільг дітям війни.
ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято
(протокольно)
Голосування
«За» - 42, «Проти» - 0, «Утрималося» - 10, «Не голосувало» - 10.
45. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Верховної Ради України та Міністерства охорони здоров’я України щодо
неприпустимості проведення несистемної медичної реформи.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято
(протокольно)
Голосування
«За» - 38, «Проти» - 1, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 17.
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47. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. – Про депутатський запит депутата обласної ради
Сегеди А.В. щодо ситуації навколо введення абонентської плати за
підключення до газових мереж.
ВИСТУПИЛИ: Гайович В.Ю.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про депутатський запит депутата
обласної ради Сегеди А.В. щодо ситуації навколо введення абонентської
плати за підключення до газових мереж» приймається, додається.
Голосування
«За» -59, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
48. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про депутатський запит депутата обласної ради
Буданцева Р.П. щодо виділення службового автомобіля Чорнобаївському
відділенню поліції Золотоніського відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Черкаській області
ВИСТУПИЛИ:
Воронов С.П. звернувся до начальника Головного управління
національної поліції Лютого В.В. з проханням надати інформацію щодо
механізму та критерії розподілу автомобілів по області.
Голосування
«За» -34, «Проти» - 0, «Утрималося» - 10, «Не голосувало» - 10.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято
(протокольно)
49. СЛУХАЛИ:
Вельбівеця О.І. - Про обмеження руху автомобільного транспорту по
мосту через р. Дніпро, який поінформував присутніх, що до обласної ради
надійшов лист від обласної державної адміністрації з проханням зняти
питання з розгляду сесії.
Голосування за зняття питання «Про обмеження руху автомобільного
транспорту по мосту через р. Дніпро»
«За» -52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
ВИРІШИЛИ: питання «Про обмеження руху автомобільного транспорту по
мосту через р. Дніпро» зняти з розгляду.
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ВИСТУПИЛИ:
Коваленко В.М. звернулася до голови обласної державної адміністрації
Ткаченка Ю.О., голови обласної ради Вельбівця О.І., депутатського корпусу,
начальника управління культури обласної державної адміністрації з
проханням
прискорити розроблення обласної програми підтримки
книговидання та творчих спілок Черкащини.
Вельбівець О.І. підтримав звернення депутата обласної ради
Коваленко В.М. та наголосив на необхідності прискорення розробки
означеної програми.
Привітав депутатський корпус та присутніх на пленарному засіданні з
Днем державної служби та з Днем Конституції України.
Поінформував, що всі питання порядку денного пленарного засідання
15 сесії обласної ради розглянуто та оголосив закритим пленарне засідання.

Голова

О.Вельбівець

