
 

 

 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VII скликання 

 

____Шістнадцята ___ сесія 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

     08.09.2017                                  м. Черкаси                                №  28 

     

     пленарного засідання 

     обласної ради 

                         
 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    84 

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -    61 

 

3. Присутніх запрошених осіб     -    74 

    (Списки  додаються) 

 

 

 

Головуючий - Вельбівець О.І. 

Секретаріат:  Доманський В.М., Павличук В.М., Чен В.Є., Клімов Є.П., 

Ковбоша О.Р., Далібожак В.М. 



 

 

 

Порядок денний: 
1. Про звернення Черкаської обласної ради до Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо скасування постанови Кабінету Міністрів 

України від 07.06.2017 № 413 

Доповідає: 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

2. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

          1) Про надання дозволу комунальному підприємству «Управління по 

експлуатації Будинку рад і об’єктів комунальної власності» на передачу в 

оренду майна 

  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 

2) Про списання 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 

 3) Про внесення доповнень до рішення обласної ради від 16.12.2016     

№ 10-18/VII «Про управління суб’єктами та об’єктами спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

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 

         

            4) Про внесення змін до рішення обласної ради від 09.06.2017             

№ 15-3/VІІ "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 
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5) Про внесення змін та втрату чинності рішень 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 

 

            6) Про призначення Ніколенко В.М. на посаду генерального 

директора Черкаського обласного комунального підприємства "Фармація" 

 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 

 

7) Про призначення Губенко І.Я. на посаду ректора Черкаської 

медичної         академії 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

          8) Про призначення Дзюби А.М. на посаду директора обласного 

комунального підприємства "Готельний  комплекс "Дніпро" 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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  9) Про припинення юридичної особи - КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА "УМАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА АПТЕКА №78" 

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 

 

10) Про визнання права спільної комунальної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Черкаської області на земельні ділянки 

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 надання дозволів на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) 

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 Затвердження Порядку призначення на посаду керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

Доповідають: 

   Данилевський 

   Валерій Вікторович 

- начальник управління освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

 

   Коваленко 

   Олександр Анатолійович 

-  заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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13) Про передачу об’єктів та майна з балансу Департаменту 

містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального 

господарства Черкаської обласної державної адміністрації 

Доповідають: 

     Демиденко 

    Сергій Миколайович 

- директор Департаменту містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства обласної 

державної адміністрації 

    Коваленко 

    Олександр Анатолійович 

-  заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

14) Про призначення Далібожака І.С. на посаду директора 

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 

15) Про надання комунальному закладу «Черкаська обласна 

психіатрична лікарня» Черкаської обласної ради згоди на поділ земельної 

ділянки 

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) Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Черкаського 

міського голови, депутатів Черкаської міської ради щодо звільнення 

комунального підприємства «Аеропорт Черкаси».Черкаської обласної ради» 

від сплати земельного податку 

Доповідають: 

   Сегеда 

  Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське обєднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

        17) Інформація про стан фінансово-господарської діяльності та орендних 

відносин комунального підприємства «Аеропорт Черкаси» 

Доповідає: 

   Петров 

   Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

3.   Про цільову Програму розвитку міжнародного співробітництва та 

міжрегіональної співпраці Черкаської області на 2017 – 2020 роки 

Доповідають: 
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Березань 

Ярослав Григорович 

- заступник голови обласної державної 

адміністрації 

   

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

4. Про обласну програму запобігання виникнення захворювання 

домашніх свиней африканською чумою та інших інфекційних хвороб тварин, 

утворення резервного фонду матеріально-технічних засобів на випадок 

виникнення вогнища захворювання 

Доповідають: 

   Колодка  

   Ігор Леонідович 

- начальник управління агропромислового 

розвитку обласної державної адміністрації 

 

   Лупашко 

   Олександр Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

 5. Про обласну програму боротьби з амброзією полинолистою у 

Черкаської області на 2017-2021 роки 

Доповідають: 

   Колодка  

   Ігор Леонідович 

- начальник управління агропромислового 

розвитку обласної державної адміністрації 

 

   Лупашко 

   Олександр Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

 6.  Про Програму підтримки діяльності творчих спілок Черкаської 

області на 2017-2021 роки 

 Доповідають: 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- директор Департаменту культури та зв’язків 

з громадськістю 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 комплексної програми „Турбота” на 

2014 – 2020 роки 

Доповідають: 

Шимчук 

Олег Іванович 

- заступник директора Департаменту 

соціального захисту населення обласної 

державної адміністрації 
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Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціального захисту населення 

           

  

 

8. Про внесення змін до рішення обласної ради від 03.06.2016 № 5-2/VII 

«Про обласну програму охорони навколишнього природного середовища на 

2016- 2020 роки» 

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 

9. Про внесення змін до Програми регулювання чисельності 

безпритульних тварин гуманними методами у Черкаській області на 2016 – 

2020 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 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  

 

11. Про внесення змін до Програми розвитку туризму в Черкаській 

області на 2012 – 2020 роки 

Доповідають: 

Березань 

Ярослав Григорович 

- заступник голови обласної державної 

адміністрації 
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Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

12. Про внесення змін у додаток до Обласної програми підтримки 

вищих навчальних закладів Черкаської області 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  

 

         13. Про внесення змін до обласної програми фінансування ремонту 

доріг загального користування державного і місцевого значення, які 

проходять територією Черкаської області, та розвитку дорожньої 

інфраструктури 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 

 

Кокодзей 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань розвитку інфраструктури та 

житлово-комунального господарства 

 

 14. Про внесення змін до комплексної програми забезпечення 

техногенної та пожежної безпеки на території області, вжиття заходів щодо 

ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2016-2020 

роки  

Доповідають: 

Озеран 

Сергій Анатолійович 

- перший заступник начальника Управління 

державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Черкаській області 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 
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15. Про внесення змін до програми підтримки діяльності органів 

виконавчої влади на 2016-2020 роки 

Доповідають: 

Смілянець  

Сергій Володимирович 

- начальник відділу фінансового та 

господарського забезпечення, головний 

бухгалтер апарату обласної державної 

адміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

            16. Про внесення змін до Програми правової освіти населення 

Черкаської області на 2016 ‒ 2020 роки 

Доповідають: 

Свіренюк 

Олександр Олександрович 

- в.о.начальника Головного територіального 

управління юстиції у  області 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

           17. Про внесення змін у додаток до рішення обласної ради від 

25.06.2015 № 41-1/VI «Про перспективний план формування територій 

громад Черкаської області» 

Доповідають: 

Березань 

Ярослав Григорович 

- заступник голови обласної державної 

адміністрації 

 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

18. Про внесення змін до рішення обласної ради від 03.03.2006 № 27-

14/IV «Про встановлення обласних персональних стипендій» 

Доповідають: 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- директор Департаменту культури та зв’язків 

з громадськістю обласної державної 

адміністрації 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  
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19. Про  затвердження Положення про встановлення персональних 

стипендій до пенсій і заробітних плат народним (заслуженим) артистам, 

працівникам культури України 

Доповідають: 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- директор Департаменту культури та зв’язків 

з громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

 20. 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 

 

21. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України 

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  

 

22. Про зміну назви об’єкта природно-заповідного фонду 

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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23. Про надання Канівській районній громадській організації мисливців 

та рибалок у користування мисливських угідь на території Канівського 

району 

Доповідають: 

Горда 

Василь Іванович 

- перший заступник начальник обласного 

управління лісового та мисливського 

господарства  

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

             

  24. Про припинення державному підприємству "Смілянське лісове 

господарство" права користування частиною мисливських угідь 

Доповідають: 

Горда 

Василь Іванович 

- перший заступник начальник обласного 

управління лісового та мисливського 

господарства  

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

        25.  Про припинення державному підприємству "Черкаське лісове 

господарство" права користування частиною мисливських угідь 

           Доповідають: 

Горда 

Василь Іванович 

- перший заступник начальник обласного 

управління лісового та мисливського 

господарства  

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

26. Про надання ТОВ "Мисливський клуб Фазан"у користування 

мисливських угідь для ведення мисливського господарства в лісових масивах 

Будянського, Смілянського, Городищенського лісництва ДП "Смілянське 

лісове господарство" 

Доповідають: 

Горда 

Василь Іванович 

- перший заступник начальник обласного 

управління лісового та мисливського 

господарства  

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 
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27. Про надання ТОВ "Мисливський клуб Фазан" у користування 

мисливських угідь для ведення мисливського господарства в угіддях 

Дахнівського, Свидівського, Мошнівського лісництва ДП "Черкаське лісове 

господарство" та по межі судового ходу Кременчуцького водосховища 

Доповідають: 

Горда 

Василь Іванович 

- перший заступник начальник обласного 

управління лісового та мисливського 

господарства  

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

          28. Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності 

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 

 

29. Про віднесення селища міського типу Шрамківка Драбівського 

району Черкаської області до категорії сіл 

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 

 

        30. Про віднесення міста Корсунь-Шевченківський Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області до категорії   міст обласного 

значення 

 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 
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           31. Про перейменування села Поминик Маньківського району 

 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 

 

32. Про внесення змін до складу постійних комісій Черкаської обласної 

ради 

Доповідають: 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату  обласної ради 

 

33. Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради 

Доповідають: 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату  обласної ради 

          

34. Звіт постійної комісії обласної ради з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету та фінансів 

Доповідають: 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

   35.  Про хід виконання рішення обласної ради від 24.04.2015 № 39-2/VI 

«Про обласну комплексну програму щодо медичного, соціального 

забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки» 

Доповідають: 

Шимчук 

Олег Іванович 

- заступник директора Департаменту 

соціального захисту населення обласної 

державної адміністрації 

 

Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціального захисту населення 
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36. Про хід виконання рішення обласної ради від 16.12.2016 №10-1/VIІ 

«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 

 

    Парамонов 

    Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я  

 

37. Інформація щодо ходу виконання ремонтних робіт мосту через 

р.Дніпро на км 23+068 автомобільної дороги Н-16 Золотоноша-Черкаси-

Сміла- Умань 

Доповідає: 

   Демиденко 

   Владислав Ігорович 

- начальник Служби автомобільних доріг в 

області 

 

38. Інформація тимчасової контрольної комісії обласної ради з питань 

перевірки та експертизи газової суміші, яка реалізуються жителям Черкаської 

області 

Доповідає: 

   Гайович 

   Вадим Юрійович 

- заступник голови обласної ради, голова 

тимчасової контрольної комісії 

              

           39. Про звернення депутатів обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про вжиття заходів 

щодо утримання професійно-технічних навчальних закладів 

Доповідає: 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- начальник управління освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

 

           40. Про звернення депутатів обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про вжиття заходів 

щодо виділення коштів на придбання шкільних автобусів 

Доповідає: 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- начальник управління освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

 

41. Про звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України  про необхідність збільшення для області обсягу 

субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій 

населенню у 2017 році 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- керівник фракції Партії «Блок Петра 

Порошенка «Солідарність» 
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42. Про звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України  про недопущення передачі з державного 

бюджету на обласний бюджет повноважень щодо фінансового забезпечення 

підготовки фахівців у вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації 

державної власності 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- керівник фракції Партії «Блок Петра 

Порошенка «Солідарність» 

 

43. Про звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України  про виділення коштів з державного бюджету на 

заходи з ліквідації наслідків від стихійного лиха постраждалим 

товаровиробникам Черкащини 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- керівник фракції Партії «Блок Петра 

Порошенка «Солідарність» 

 

44. Про звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України  про виділення коштів з державного бюджету на 

заходи з ліквідації наслідків від африканської чуми свиней постраждалим 

товаровиробникам Черкащини 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- керівник фракції Партії «Блок Петра 

Порошенка «Солідарність» 

 

45. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради VII скликання 

до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо виділення 

коштів з державного бюджету на забезпечення лікування хворих на цукровий 

та нецукровий діабет у Черкаський області 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- керівник фракції Партії «Блок Петра 

Порошенка «Солідарність» 

 

46. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради VII скликання 

до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо виділення 

коштів з державного бюджету на медикаментозне забезпечення хворих  

із трансплантованими органами у Черкаській області 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- керівник фракції Партії «Блок Петра 

Порошенка «Солідарність» 

 

 

 



16 

 

 47. Про звернення  до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо недопущення передачі в концесію 

державних лісогосподарських підприємств 

Доповідає: 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

 48. Про депутатський запит депутата Черкаської обласної ради  

Лошкова О.Г. 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- депутат обласної ради 

  

49. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України про відновлення прав і свобод 

людини, гарантованих статтею 22 Конституції України 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- керівник фракції Партії «Блок Петра 

Порошенка «Солідарність» 

 

 50. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони щодо 

захисту інституцій сімї в Україні 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- керівник фракції Партії «Блок Петра 

Порошенка «Солідарність» 

 

51. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України та Міністерства охорони здоровя України щодо 

неприпустимості проведення сумнівної антисоціальної медичної реформи. 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

52.Про звернення до Кабінету Міністрів України, Генеральної 

Прокуратури України та Фонду держаного майна України про віднесення 

майнового комплексу ДОК «Придніпровський» до сфери управління органів 

виконавчої та представницької влади у Черкаській області.  

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 
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53. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до голови 

Черкаської обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О., начальника 

управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної 

адміністрації Звягінцевої О.М., голови постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій Омаргалієва К.С. щодо ситуації навколо          

Єрківського сховища для довготривалого зберігання отрутохімікатів  

Доповідає: 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- депутат обласної ради 

 

54. Про звернення до прокурора Черкаської області з проханням взяти 

під особистий контроль досудове розслідування кримінального провадження 

щодо працівників управління захисту економіки в Черкаській області 

Департаменту захисту економіки Національної поліції України Тихопія Д.С. 

та Вергуна А.В.  

Доповідає: 

Маргарян  

Аракся Дерениківна 

- депутат обласної ради 

 

55.Про депутатський запит депутата обласної ради Воронова С.П. щодо 

неврегульованості тарифної політики вартості проїзду у міському 

пасажирському транспорті м. Сміла  

Доповідає: 

Воронов 

Сергій Павлович 

- депутат обласної ради 

 

56. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Черкаської 

міської ради про виділення коштів з міського бюджету на придбання 

ангіографічного обладнання та проведення необхідного капітального 

ремонту приміщень Черкаського обласного кардіологічного центру для його 

встановлення  

Доповідає: 

Парамонов  

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії з питань охорони 

здоров’я в обласній раді 

 

57. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо розроблення та 

затвердження загальнодержавної програми дослідження та музеєфікації 

пам'яток трипільської культури  

Доповідає: 

Яріш 

Анатолій Анатолійович 

- депутат обласної ради 
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58. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо розробки та впровадження дієвого механізму 

розмитнення автомобілів 

Доповідає: 

Гайович 

Вадим Юрійович 

- депутат обласної ради 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 61  депутат. 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 57  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) 

 

Вручення головою обласної державної адміністрації Ткаченком Ю.О. 

державних нагород та відзнак Герасименку О.В., Ніколенко О.П., 

Мрачковському Ю.С., Мусієнку О.Ф., Скічко В.П. та Яворському В.І. 

Мовчан В.О. оголосив подяку депутатам обласної ради та обласній 

державній адміністрації від Мельниківської сільської ради Чигиринського 

району за підтримку історичних пам’ятників та запрошення  до легендарного 

Холодного Яру на святкування Дня села 15 жовтня 2017 року. 

Вельбівець О.І. поінформував, що на пленарному засіданні, яке 

відбулося 9 червня, було оголошено про вихід зі складу депутатської фракції 

Радикальної партії О.Ляшка чотирьох депутатів. Таким чином склад фракції 

став меншим, ніж встановлена Регламентом кількість її членів. Відповідно до 

Регламенту поінформував про розпуск фракції Радикальної партії О.Ляшка в 

обласній раді. 

 

Голосування за секретаріат: 

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

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 65  депутатів. 

  

I. Оголошення заяв, звернень, повідомлень 
ВИСТУПИЛИ:  

 Коваленко О.А. виступив із зверненням до голови Черкаської обласної 

державної адміністрації Ткаченка Ю.О., начальника управління екології та 

природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації    

Звягінцевої О.М., голови постійної комісії обласної ради з питань екології, 

використання природних ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 
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ситуацій Омаргалієва К.С. щодо ситуації навколо Єрківського сховища для 

довготривалого зберігання отрутохімікатів. 

Маргарян А.Д. зачитала звернення до прокурора Черкаської області з 

проханням взяти під особистий контроль досудове розслідування 

кримінального провадження щодо працівників управління захисту економіки 

в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції 

України Тихопія Д.С. та Вергуна А.В.  

 Зазначила, що Лютий В.В. майже рік очолює Головне управління 

Національної поліції Черкаської області, тому внесла пропозицію заслухати 

звіт Лютого В.В. на наступному пленарному засіданні щодо досягнень 

національної поліції. 

Ботнар Ю.А. зачитав заяву фракції щодо недотримання чинного 

законодавства та суміщення посади Ярішем А.А. Звернувся до Президента 

України, представників партії Блоку Петра Порошенка, голови обласної 

державної адміністрації Ткаченка Ю.О., голови обласної ради            

Вельбівця О.І. посприяти у дотриманні законодавства та складенні мандату 

депутата Черкаської обласної ради Яріша А.А. або звільнення його  із 

несумісної посади. Зазначив, що кожне голосування, у якому бере участь 

Яріш А.А., може вважатися неповноважним і оскарженим в суді. 

Поінформував, що фракція націоналістів залишає за собою право не брати 

участі у голосуванні за питання порядку денного пленарних засідань сесій 

Черкаської обласної ради поки Яріш А.А. не складе повноваження депутата 

обласної ради або не звільниться із займаної ним несумісної посади. Звернув 

увагу, що у разі нехтування фракції Блоку Петра Порошенка законодавства 

України, фракція ВО “Свобода” вчинятиме необхідні дії для припинення 

правопорушень, дотримання законодавства. 

 Воронов С.П. звернувся до прокурора Черкаської області          

Овчаренка С.А., начальника Управління Північного офісу Держаудитслужби 

в Черкаській області Велько Т.М. взяти під  особистий контроль виділення і 

освоєння коштів на розчистку річки Тясмин. Також звернувся до начальника 

управління екології обласної державної адміністрації із вимогою підрахувати 

скільки за останні 5 років було виділено коштів на розчистку річок по 

області, а також дати чіткий аналіз про те, який ефект від цього отримано. 

 Виступив із пропозицією включити в порядок денний депутатські 

запити: 

  1) Про депутатський запит депутата обласної ради Воронова С.П. щодо 

неврегульованості тарифної політики вартості проїзду у міському 

пасажирському транспорті м. Сміла;  

 2) Про депутатський запит депутата обласної ради Воронова С.П. до 

генерального прокурора України Юрія Луценка та директора 

антикорупційного бюро України щодо комплексної перевірки 

Городищенської районної державної адміністрації. 
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Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання 

питання «Про депутатський запит депутата обласної ради Воронова С.П. 

щодо неврегульованості тарифної політики вартості проїзду у міському 

пасажирському транспорті м.Сміла» 

 «За» - 47 , «Проти» - 0 , «Утрималося» -  1, «Не голосувало» -  19. 

 

Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання 

питання «Про депутатський запит депутата обласної ради Воронова С.П. 

до генерального прокурора України Юрія Луценка та директора 

антикорупційного бюро України щодо комплексної перевірки Городищенської 

районної державної адміністрації» 

«За» - 35 , «Проти» - 0 , «Утрималося» -  5, «Не голосувало» -  27. 

 

Далібожак І.С. зачитав депутатське звернення  до Черкаської обласної 

державної адміністрації щодо проведення перевірок  об’єктів будівництва. 

Запропонував доручити Департаменту регіонального розвитку обласної 

державної адміністрації проаналізувати результати штрафів Державної 

архітектурної будівельної інспекції і при виявленні їх неефективності 

запропонувати звернення до Верховної Ради і Кабінету Міністрів України 

для внесення змін у відповідні закони і постанови. Також запропонував при 

потребі запросити керівника Державноархітектурної будівельної інспекції в 

Черкаській області прозвітувати на наступній сесії.  

Рябошлик О.В. звернувся з проханням змінити порядок денний 

пленарного засідання. Питання № 46 порядку денного “Про звернення 

Черкаської обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України щодо скасування постанови Кабінету Міністрів України від 

07.06.2017 № 413“ розглянути першим. 

Коваленко В.М. виступила з пропозицією надати час для виступу 

журналісту В. Комарову. 

 

Голосування за надання часу для виступу журналісту В. Комарову 

(пропозиція депутата обласної ради Коваленко В.М.) 

«За» - 55 , «Проти» - 0 , «Утрималося» -  1, «Не голосувало» -  12. 

 

Комаров В. поінформував щодо стану виконання будівельних робіт 

мосту через р. Дніпро. Зазначив, що ремонтні роботи ведуться без 

необхідних дозвільних документів. Також повідомив, що в межах населеного 

пункту в селі Ребедайлівка Кам’янського району ведеться незаконне 

будівництво асфальтобетонного заводу.  

Гайович В.Ю. виступив із пропозицією надати час для виступу 

представнику громадської організації «Автоєвросила». 

Голосування для надання часу для виступу представнику громадської 

організації «Автоєвросила» 

 (пропозиція депутата обласної ради Гайовича В.Ю.) 

«За» - 48 , «Проти» - 0 , «Утрималося» -  2, «Не голосувало» -  18. 
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Юрченко О. та представник громадської організації «Автоєвросила» 

звернулися із проханням до депутатів обласної ради про підтримання 

звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України щодо 

доступного розмитнення авто для українців та легалізації вже завезених в 

Україну машин.  

Гайович В.Ю. запропонував звернення представників громадської 

організації «Автоєвросила» вважати його зверненням, як депутата обласної 

ради, та включити в порядок денний пленарного засідання сесії. Також вніс 

пропозицію включити до порядку денного пленарного засідання питання   

“Про внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору керівників 

підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області”. 

Вельбівець О.І. відхилив пропозицію Гайовича В.Ю. щодо включення 

питання “Про внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору 

керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Черкаської області”. Зазначив, що профільна комісія 

не підтримала проект рішення. 

 

II. Порядок денний пленарного засідання 

 

Голосування за порядок денний (за основу) 

«За» -55 , «Проти» - 0 , «Утрималося» -0, «Не голосувало» -13. 

 

Парамонов В.В. виступив із пропозицією  включити в порядок денний 

пленарного засідання питання «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до Черкаської міської ради про виділення коштів з міського бюджету на 

придбання ангіографічного обладнання та проведення необхідного 

капітального ремонту приміщень Черкаського обласного кардіологічного 

центру для його встановлення» 

 

Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання 

питання «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Черкаської 

міської ради про виділення коштів з міського бюджету на придбання 

ангіографічного обладнання та проведення необхідного капітального 

ремонту приміщень Черкаського обласного кардіологічного центру для його 

встановлення» (пропозиція депутата обласної ради Парамонова В.В.) 

«За» - 54 , «Проти» - 0 , «Утрималося» -  0, «Не голосувало» -  14. 

 

Волкович В.М. виступив із зауваженням до порядку денного та                     

запропонував зняти з розгляду питання порядку денного №22 «Про надання 

Канівській районній громадській організації мисливців та рибалок у         

користування мисливських угідь на території Канівського району». 
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Голосування за виключення питання № 22 «Про надання Канівській 

районній громадській організації мисливців та рибалок у користування 

мисливських угідь на території Канівського району» із порядку денного 

пленарного засідання (пропозиція депутата обласної ради Волковича В.М.) 

«За» - 26 , «Проти» - 0 , «Утрималося» -  13, «Не голосувало» -  29. 

 

 Яріш А.А. запропонував внести зміни до порядку денного пленарного 

засідання та включити питання «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

розроблення та затвердження загальнодержавної програми дослідження та 

музеєфікації пам’яток трипільської культури». 

 

Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання питання 

«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України щодо розроблення та затвердження 

загальнодержавної програми дослідження та музеєфікації пам’яток 

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

«За» - 44 , «Проти» - 0 , «Утрималося» -  1, «Не голосувало» -  23. 

 

Лошков О.Г. зачитав звернення, прийняте депутатами Черкаської 

районної ради «Про звернення депутатів Черкаської районної ради до КМУ, 

Комітету ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування, Черкаської обласної ради, Черкаської обласної 

державної адміністрації , Кам’янської, Канівської, Чигиринської районних 

рад щодо об’єднання в один район територій Кам’янського, Канівського, 

Черкаського та Чигиринського районів». Запропонував включити  його в 

порядок денний пленарного засідання сесії обласної ради і розглянути. Також 

запропонував включити в порядок денний питання «Інформація про стан 

фінансово-господарської діяльності та орендних відносин комунального 

підприємства «Аеропорт Черкаси» Черкаської обласної ради». 

 

Голосування за включення до порядку денного питання «Про звернення 

депутатів Черкаської районної ради до КМУ, Комітету ВРУ з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування, Черкаської обласної ради, Черкаської обласної державної 

адміністрації , Кам’янської, Канівської, Чигиринської районних рад щодо 

об’єднання в один район територій Кам’янського,  

Канівського, Черкаського та Чигиринського районів»  

(пропозиція депутата обласної ради Лошкова О.Г.) 

«За» - 35 , «Проти» - 0 , «Утрималося» -  12, «Не голосувало» -  21. 

(рішення не прийнято) 

 

Голосування за включення до порядку денного питання «Інформація про стан 

фінансово-господарської діяльності та орендних відносин комунального 
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підприємства «Аеропорт Черкаси» Черкаської обласної ради» (пропозиція 

депутата обласної Лошкова О.Г.) 

«За» - 51 , «Проти» - 1, «Утрималося» -  1, «Не голосувало» -  15. 

 

Голосування за зміну черговості порядку денного пленарного засідання 

(питання №46 «Про звернення Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України щодо скасування постанови Кабінету 

Міністрів України від 07.06.2017 № 413» розглянути першим – пропозиція 

депутата обласної ради Рябошлика О.В.) 

«За» - 59 , «Проти» - 0, «Утрималося» -  0, «Не голосувало» -  9. 

 

Лошков О.Г. звернувся до голови обласної ради із пропозицією 

поставити питання «Інформація про стан фінансово-господарської діяльності 

та орендних відносин комунального підприємства «Аеропорт Черкаси» 

Черкаської обласної ради» підпунктом 17 пункту 2. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Лошкова О.Г (питання 

«Інформація про стан фінансово-господарської діяльності та орендних 

відносин комунального підприємства «Аеропорт Черкаси» Черкаської 

обласної ради» розглянути підпунктом 17 пункту 2) 

«За» - 46 , «Проти» - 1, «Утрималося» -  2, «Не голосувало» - 19. 

 

Голосування за порядок денний ( в цілому) 

«За» -56 , «Проти» - 0 , «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 12. 

 

1.СЛУХАЛИ:  

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

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо скасування постанови 

Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 413. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення Черкаської обласної 

ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

скасування постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 413» 

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 57, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 9. 

 

2. Питання управління майном обласної комунальної власності 

1) СЛУХАЛИ:  

 Петрова В.О. - Про надання дозволу комунальному підприємству 

«Управління по експлуатації Будинку рад і об’єктів комунальної власності» 

на передачу в оренду майна. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Вельбівець О.І. 
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання дозволу комунальному 

підприємству «Управління по експлуатації Будинку рад і об’єктів 

комунальної власності» на передачу в оренду майна» приймається, 

додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 48, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 20. 

 

2) СЛУХАЛИ:  

 Вельбівця О.І. - Про списання майна комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання дозволу комунальному 

підприємству «Управління по експлуатації Будинку рад і об’єктів 

комунальної власності» на передачу в оренду майна» приймається, 

додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 46, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 21. 

 

3) СЛУХАЛИ:  

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

16.12.2016 № 10-18/VII «Про управління суб’єктами та об’єктами спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

 

ВИСТУПИЛИ: Баштан О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення доповнень до рішення 

обласної ради від 16.12.2016 № 10-18/VII «Про управління суб’єктами та 

об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 24. 

 

4) СЛУХАЛИ:  

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

09.06.2017 № 15-3/VІІ "Про передачу майна комунальної власності". 

 

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

ради від 09.06.2017 № 15-3/VІІ «Про передачу майна комунальної власності» 

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 47, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 21. 
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5) СЛУХАЛИ:  

 Вельбівця О.І. - Про внесення змін та втрату чинності рішень обласної 

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін та втрату чинності 

рішень обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 49, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 19. 

 

6) СЛУХАЛИ:  

 Вельбівця О.І. - Про призначення Ніколенко В.М. на посаду 

генерального директора Черкаського обласного комунального 

підприємства"Фармація". 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С., Воронов С.П., Ніколенко В.М.  

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Ніколенко В.М. на 

посаду генерального директора Черкаського обласного комунального 

підприємства «Фармація» приймається, додається. 

 

Голосування 

«За» - 53, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15. 

 

7) СЛУХАЛИ:  

 Вельбівця О.І. - Про призначення Губенко І.Я. на посаду ректора 

Черкаської медичної         академії. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Губенко І.Я. 

 Ботнар Ю.А. звернувся до доповідача з проханням надати інформацію 

щодо функціонування навчального закладу. Також закликав депутатів 

обласної ради не підтримувати призначення даної кандидатури на посаду 

ректора Черкаської медичної академії. 

 Губенко І.Я. надала інформацію про навчальний заклад. 

 Вельбівець О.І. подякував Губенко І.Я. за проведену роботу та 

досягнення в  медичному коледжі. Звернувся до колег-депутатів підтримати 

запропоновану кандидатуру на посаду ректора Черкаської медичної академії. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Губенко І.Я. на 

посаду ректора Черкаської медичної академії» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 47, «Проти» -7, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 12. 
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8) СЛУХАЛИ:  

 Вельбівця О.І. - Про призначення Дзюби А.М. на посаду директора 

обласного комунального підприємства "Готельний  комплекс "Дніпро" 

Черкаської обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Дзюба А.М., Лашкул В.Г., Рибченко О.В.,   

Воронов С.П. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Дзюби А.М. на 

посаду директора обласного комунального підприємства "Готельний  

комплекс "Дніпро" Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 52, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 16. 

 

9) СЛУХАЛИ:  

 Петрова В.О. - Про припинення юридичної особи - КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «УМАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА АПТЕКА №78» 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ». 

 

ВИСТУПИЛИ: Баштан О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про припинення юридичної особи - 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УМАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА АПТЕКА №78» ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» приймається, 

додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 50, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 18. 

 

10) СЛУХАЛИ:  

 Петрова В.О. - Про визнання права спільної комунальної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на земельні 

ділянки. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про визнання права спільної 

комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської 

області на земельні ділянки» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 51, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 17. 
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11) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про надання дозволів на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання дозволів на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 51, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 17. 

 

12) СЛУХАЛИ:  

Данилевського В.В. - Про Затвердження Порядку призначення на 

посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області. 

 

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

  Лошков О.Г. виступив із зауваженням до тексту у пункті 4 проекту    

рішення. 

Вельбівець О.І. запропонував у п.4 проекту рішення слова      

«уповноваженою нею особою» замінити словами «головою обласної ради». 

Голосування (за основу)  

«За» - 53, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15. 

 

Голосування (пропозиція голови обласної ради Вельбівця О.І. у п.4 слова 

«уповноваженою нею особою» замінити словами «головою обласної ради») 

«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 24. 

 

Голосування (в цілому)  

«За» - 52, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 16. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про Затвердження Порядку 

призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської 

області»       приймається, додається. 

 

13) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про передачу об’єктів та майна з балансу                    

Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та                                

житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної 

адміністрації. 
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про передачу об’єктів та майна з        

балансу Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та            

житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної 

адміністрації» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 51, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 17. 

 

14) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про призначення Далібожака І.С. на посаду директора 

комунального підприємства «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради». 

 

ВИСТУПИЛИ: Далібожак І.С. 

 Вельбівець О.І. поінформував, що надійшли заяви від депутатів 

обласної ради Далібожак В.М. та Далібожака І.С. про те, що вони участь у  

голосуванні брати не будуть, так як існує конфлікт інтересів. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Далібожака І.С. на 

посаду директора комунального підприємства «Аеропорт Черкаси Черкаської 

обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 54, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 13. 

 

15) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про надання комунальному закладу «Черкаська 

обласна психіатрична лікарня» Черкаської обласної ради згоди на поділ 

земельної ділянки. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання комунальному закладу 

«Черкаська обласна психіатрична лікарня» Черкаської обласної ради згоди на 

поділ земельної ділянки» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 49, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 19. 

 

16) СЛУХАЛИ:  

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

Черкаського міського голови, депутатів Черкаської міської ради щодо 

звільнення комунального підприємства «Аеропорт Черкаси» Черкаської 

обласної ради» від сплати земельного податку. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Черкаського міського голови, депутатів Черкаської міської 

ради щодо звільнення комунального підприємства «Аеропорт Черкаси» 
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Черкаської обласної ради» від сплати земельного податку» приймається, 

додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 52, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 16. 

 

17) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О.  з інформацією про стан фінансово-господарської 

діяльності та орендних відносин комунального підприємства «Аеропорт 

Черкаси» Черкаської обласної ради. 

 

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

 

Вельбівець О.І. оголосив перерву на 20 хвилин. 

 

(Перерва) 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 48  депутатів. 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 55  депутатів. 

 

3. СЛУХАЛИ:  

Березаня Я.Г. - Про цільову Програму розвитку міжнародного 

співробітництва та міжрегіональної співпраці Черкаської області на 2017 – 

2020 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Лошков О.Г., Кравченко Н.М., Баштан О.В., 

Далібожак В.М.  

 

І. Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 35, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 19. 

 

ІІ. Голосування за повернення до голосування з питання № 3 «Про цільову 

Програму розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної 

співпраці Черкаської області на 2017 - 2020 роки» 

(пропозиція депутата обласної ради Гайовича В.Ю.) 

«За» - 38, «Проти» -0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 16. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ІІІ. Голосування за повернення до голосування з питання № 3 «Про цільову 

Програму розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної 

співпраці Черкаської області на 2017 - 2020 роки» 

 (пропозиція депутата обласної ради Легойди С.М.) 

«За» - 50, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11. 
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IV. Голосування з питання №3 «Про цільову Програму розвитку 

міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці Черкаської 

області на 2017 - 2020 роки» (за основу і в цілому) 

«За» - 51, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про цільову Програму розвитку 

міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці Черкаської 

області на 2017 – 2020 роки» приймається, додається. 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Колодку І.Л. - Про обласну програму запобігання виникнення 

захворювання домашніх свиней африканською чумою та інших інфекційних 

хвороб тварин, утворення резервного фонду матеріально-технічних засобів 

на випадок виникнення вогнища захворювання. 

 

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

 

І. Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 42, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 51  депутат. 

 

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

ІІ. Голосування за повернення до голосування з питання №4 «Про обласну 

програму запобігання виникнення захворювання домашніх свиней 

африканською чумою та інших інфекційних хвороб тварин, утворення 

резервного фонду матеріально-технічних засобів на випадок виникнення 

вогнища захворювання» (пропозиція голови обласної ради Вельбівця О.І.) 

 

«За» - 39, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 14. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ІІІ. Голосування за повернення до голосування з питання №4 «Про обласну 

програму запобігання виникнення захворювання домашніх свиней 

африканською чумою та інших інфекційних хвороб тварин, утворення 

резервного фонду матеріально-технічних засобів на випадок виникнення 

вогнища захворювання» (пропозиція голови обласної ради Вельбівця О.І.) 

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

 

ІV. Голосування з питання №4. Про обласну програму запобігання виникнення 

захворювання домашніх свиней африканською чумою та інших інфекційних 

хвороб тварин, утворення резервного фонду матеріально-технічних засобів 

на випадок виникнення вогнища захворювання 

«За» - 56, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1. 
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про обласну програму запобігання 

виникнення захворювання домашніх свиней африканською чумою та інших 

інфекційних хвороб тварин, утворення резервного фонду матеріально-

технічних засобів на випадок виникнення вогнища захворювання» 

приймається, додається. 

 

5. СЛУХАЛИ:  

Колодку І.Л. - Про обласну програму боротьби з амброзією              

полинолистою у Черкаської області на 2017-2021 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Лошков О.Г., Лупашко О.В., Зуєнко В.Г., 

Ботнар Ю.А. 

  

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 54, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про обласну програму боротьби з 

амброзією полинолистою у Черкаської області на 2017-2021 роки» 

приймається, додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Гайович В.Ю. 

  

6. СЛУХАЛИ:  

             Шабатіна О. О. - Про Програму підтримки діяльності творчих спілок 

Черкаської області на 2017-2021 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Коваленко В.М.  

  

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про Програму підтримки діяльності 

осередків національних творчих спілок Черкаської області на                    

2017-2021 роки» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 51, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

7. СЛУХАЛИ:  

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

„Турбота” на 2014 – 2020 роки. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної 

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

додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 50, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 
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8. СЛУХАЛИ:  

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

03.06.2016 № 5-2/VII «Про обласну програму охорони навколишнього       

природного середовища на 2016- 2020 роки». 

 

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

ради від 03.06.2016 № 5-2/VII «Про обласну програму охорони                

навколишнього природного середовища на 2016- 2020 роки» приймається, 

додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 52, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

 

9. СЛУХАЛИ:  

 Вельбівця О.І. - Про внесення змін до Програми регулювання             

чисельності безпритульних тварин гуманними методами у Черкаській області 

на 2016 – 2020 роки. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми          

регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у 

Черкаській області на 2016 – 2020 роки» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 51, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

10. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про внесення змін до програми розвитку фізичної 

культури і спорту в області на 2016 – 2020 роки 

 

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» - 51, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

ВИСТУПИЛИ: Легойда С.М., Ткаченко Ю.О., Ботнар Ю.А. 

  

11. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про внесення змін до Програми розвитку туризму в 

Черкаській області на 2012 – 2020 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Легойда С.М., Далібожак В.М.  

Голосування (за основу) 

«За» - 51, «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 
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Голосування (пропозиція депутата обласної ради Легойди С.М.) 

«За» - 48, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13. 

 

Голосування (пропозиція депутата обласної ради Далібожак В.М.) 

«За» - 52, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 8. 

 

Голосування (в цілому із змінами) 

«За» - 51, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми 

розвитку туризму в Черкаській області на 2012 – 2020 роки» приймається, 

додається. 

 

12. СЛУХАЛИ:  

Данилевського В.В. - Про внесення змін у додаток до Обласної 

програми підтримки вищих навчальних закладів Черкаської області на 2015-

2019 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

 

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

Обласної програми підтримки вищих навчальних закладів Черкаської області 

на 2015-2019 роки» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

13. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. – Про внесення змін до обласної програми фінансування 

ремонту доріг загального користування державного і місцевого значення, які 

проходять територією Черкаської області, та розвитку дорожньої            

інфраструктури на 2016-2018 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С. 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 40, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 22. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С. 

 Омаргалієв К.С. виступив із пропозицією повернутися до голосування з 

означеного питання. 

 

Голосування за повернення до голосування з питання №13. «Про внесення 

змін до обласної програми фінансування ремонту доріг загального 
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користування державного і місцевого значення, які проходять територією 

Черкаської області, та розвитку дорожньої інфраструктури на 2016-2018 

роки» (пропозиція депутата обласної ради Омаргалієва К.С.) 

 «За» - 36, «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 24. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

14. СЛУХАЛИ:  

Озерана С.А. - Про внесення змін до комплексної програми             

забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території області, вжиття 

заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій 

на 2016-2020 роки  

 

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до комплексної   

програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території 

області, вжиття заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних   

ситуацій та подій на 2016-2020 роки» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

15. СЛУХАЛИ:  

Смілянця С.В. - Про внесення змін до програми підтримки діяльності 

органів виконавчої влади на 2016-2020 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Лошков О.Г., Скоробогатов Ю.А.,   

Коваленко А.О., Тарасенко В.В. 

  

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до програми        

підтримки діяльності органів виконавчої влади на 2016-2020 роки»            

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 52, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10. 

 

16. СЛУХАЛИ:  

Свіренюка О.О. - Про внесення змін до Програми правової освіти 

населення Черкаської області на 2016 ‒ 2020 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Лошков О.Г. 
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми 

правової освіти населення Черкаської області на 2016 ‒ 2020 роки» 

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 54, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

 

17. СЛУХАЛИ:  

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

від 25.06.2015 № 41-1/VI «Про перспективний план формування територій 

громад Черкаської області». 

 

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

рішення обласної ради від 25.06.2015 № 41-1/VI «Про перспективний план 

формування територій громад Черкаської області» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 46, «Проти» -2, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 14. 

 

18. СЛУХАЛИ:  

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

03.03.2006 № 27-14/IV «Про встановлення обласних персональних              

стипендій». 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Шабатін О.О. 

 

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

ради від 03.03.2006 № 27-14/IV «Про встановлення обласних персональних 

стипендій» приймається, додається. 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

19. СЛУХАЛИ:  

Шабатіна О.О. - Про  затвердження Положення про встановлення 

персональних стипендій до пенсій і заробітних плат народним (заслуженим) 

артистам, працівникам культури України, який зазначив, що проект рішення 

потребує доопрацювання та запропонував перенести розгляд означеного 

питання на наступне пленарне засідання. 

 

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

Голосування за пропозицію  Шабатіна О.О. –  

питання залишити без розгляду 

«За» - 52, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10. 

ВИРІШИЛИ: питання залишити без розгляду 
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20. СЛУХАЛИ:  

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

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

до проекту рішення. 

 

ВИСТУПИЛИ: Копійченко В.П., Вельбівець О.І., Лупашко О.В. 

 Копійченко В.П.  запропонував у додатоку 7 із не розподілених 

видатків (1 мільйона 320 тисяч) зняти 388 тисяч 100 для придбання насосного 

і технічного обладнання  КП Тальнівського водоканалу.  

Кравченко Н.М. поінформувала про зміни і доповнення до проекту 

рішення. 

 

Голосування (за основу) 

«За» - 54, «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

Голосування за пропозиція депутата обласної ради Копійченка В.П. 

«За» - 25, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 37. 

 

Голосування  (за зміни та доповнення, запропоновані директором 

Департаменту фінансів Кравченко Н.М.) 

«За» - 52, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11. 

 

Голосування  (в цілому з урахуванням змін і доповнень) 

«За» - 53, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 9. 

 

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. 

 

21. СЛУХАЛИ:  

Данилевського В.В. - Про клопотання щодо присудження Премії 

Верховної Ради України. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Силенко В.А., Лошков О.Г., Коваленко В.М. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про клопотання щодо присудження 

Премії Верховної Ради України» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 54, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

 

22. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І.  - Про зміну назви об’єкта природно-заповідного фонду 
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про зміну назви об’єкта                     

природно-заповідного фонду» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

23. СЛУХАЛИ:  

Горду В.І. - Про надання Канівській районній громадській організації 

мисливців та рибалок у користування мисливських угідь на території 

Канівського району. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Волкович В.М., Чміль В.О., Ботнар Ю.А., 

Рибченко О.В., Лошков О.Г. 

  

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 17, «Проти» -13, «Утрималося» - 8, «Не голосувало» - 25. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  

(протокольно) 

 

24. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про припинення державному підприємству 

"Смілянське лісове господарство" права користування частиною 

мисливських угідь 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 37, «Проти» -3, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 22. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  

(протокольно) 

 

25. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про припинення державному підприємству "Черкаське 

лісове господарство" права користування частиною мисливських угідь 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 35, «Проти» -3, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 24. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  

(протокольно) 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Вельбівець О.І. запропонував,  з урахуванням результатів попередніх 

голосувань, питання "Про надання ТОВ "Мисливський клуб Фазан" у 

користування мисливських угідь для ведення мисливського господарства в 
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лісових масивах Будянського, Смілянського, Городищенського лісництва ДП 

"Смілянське лісове господарство", "Про надання ТОВ "Мисливський клуб 

Фазан" у користування мисливських угідь для ведення мисливського 

господарства в угіддях Дахнівського, Свидівського, Мошнівського лісництва 

ДП "Черкаське лісове господарство" та по межі судового ходу 

Кременчуцького водосховища" залишити без розгляду 

 

Голосування за пропозицію голови обласної ради Вельбівця О.І. залишити без 

розгляду питання: "Про надання ТОВ "Мисливський клуб Фазан"у 

користування мисливських угідь для ведення мисливського господарства в 

лісових масивах Будянського, Смілянського, Городищенського лісництва ДП 

"Смілянське лісове господарство", "Про надання ТОВ "Мисливський клуб 

Фазан" у користування мисливських угідь для ведення мисливського 

господарства в угіддях Дахнівського, Свидівського, Мошнівського лісництва 

ДП "Черкаське лісове господарство" та по межі судового ходу 

Кременчуцького водосховища" 

«За» - 47, «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15. 

 

питання "Про надання ТОВ "Мисливський клуб Фазан" у 

користування мисливських угідь для ведення мисливського 

господарства в лісових масивах Будянського, Смілянського, 

Городищенського лісництва ДП "Смілянське лісове 

господарство", "Про надання ТОВ "Мисливський клуб 

Фазан" у користування мисливських угідь для ведення 

мисливського господарства в угіддях Дахнівського, 

Свидівського, Мошнівського лісництва ДП "Черкаське 

лісове господарство" та по межі судового ходу 

Кременчуцького водосховища" залишити без розгляду. 

 

 28. СЛУХАЛИ:  

 Вельбівця О.І. - Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків у 

діяльності Черкаської обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

Лошков О.Г. запропонував засідання комісії проводити в              

онлайн-режимі. 

Голосування (за основу) 

«За» - 54, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Лошкова О.Г. 

«За» - 35, «Проти» -0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 25. 

 

ВИСТУПИЛИ: Рибченко О.В., Мовчан В.О. 

Рибченко О.В. запропонував виключити кандидатуру Остапенка О.Г. із 

складу комісії.  

ВИРІШИЛИ: 

(протокольно) 
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Голосування за пропозицію депутата обласної ради Рибченка О.В. 

«За» - 20, «Проти» -0, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 39. 

 

ВИСТУПИЛИ: Рибченко О.В., Мовчан В.О., Яріш А.А., Чен В.Є.,  

Вельбівець О.І. 

 

Голосування (за основу  і в цілому) 

«За» - 25, «Проти» -2, «Утрималося» - 12, «Не голосувало» - 24. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  

(протокольно) 

 

29. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І.  - Про віднесення селища міського типу Шрамківка 

Драбівського району Черкаської області до категорії сіл 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про віднесення селища міського типу 

Шрамківка Драбівського району Черкаської області до категорії сіл»          

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 49, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 13. 

 

30. СЛУХАЛИ:  

 Мовчана В.О. - Про віднесення міста Корсунь-Шевченківський 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області до категорії   міст 

обласного значення 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Гайдай О.В., Веретільник О.І.,         

Овчаренко М.С.,      Омаргалієв К.С., Лошков О.Г., Ботнар Ю.А.,      

Коломієць В.В., Зуєнко В.Л. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 40, «Проти» -1, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 17. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  

(протокольно) 

 

ВИСТУПИЛИ: Зуєнко В.Л., Веретільник О.І. 

 Зуєнко В.Л., Веретільник  О.І. запропонували повернутися до 

голосування. 

Голосування за повернення до голосування з питання № 30  

(пропозиція депутатів обласної ради Зуєнка В.Г., Веретільника О.І.) 

«За» - 42, «Проти» -0, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 16. 

(пропозиція не прийнята) 
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31. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І.  - Про перейменування села Поминик Маньківського    

району 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Мовчан В.О. 

 Лошков О.Г. запропонував у пункті 3 проекту рішення слова 

«адміністративно-територіальний устрій» замінити словами «географічні 

об’єкти». 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про перейменування села Поминик 

Маньківського району» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 56, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

 

32. 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» - 49, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

33. 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» - 50, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13. 

 

34. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І.  - Звіт постійної комісії обласної ради з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Звіт постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів» приймається, 

додається. 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 49, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

Вельбівець О.І. оголосив перерву на 20 хвилин. 
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(Перерва) 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 45  депутатів. 

 

35. СЛУХАЛИ:  

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

24.04.2015 № 39-2/VI «Про обласну комплексну програму щодо медичного, 

соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної 

підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-

2017 роки» 

 

ВИСТУПИЛИ: Рибченко О.В. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 39, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  

(протокольно) 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 49  депутатів. 

 

36. СЛУХАЛИ:  

Найдана О.В. - Про хід виконання рішення обласної ради від 16.12.2016 

№10-1/VIІ «Про обласну цільову програму "Екстрена медична допомога 

Черкащини на 2017-2020 роки» 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про хід виконання рішення обласної 

ради від 16.12.2016 №10-1/VIІ «Про обласну цільову програму "Екстрена 

медична допомога Черкащини на 2017-2020 роки»» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 43, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6. 

 

37. СЛУХАЛИ:  

Демиденка В.І. з інформацією щодо ходу виконання ремонтних робіт 

мосту через р. Дніпро на км 23+068 автомобільної дороги Н-16 Золотоноша-

Черкаси-Сміла- Умань 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Вельбівець О.І., Воронов С.П., Плічко Г.І., 

Коваленко А.О., Лупашко О.В. 
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38. СЛУХАЛИ:  

Гайовича В.Ю. з інформацією тимчасової контрольної комісії обласної 

ради з питань перевірки та експертизи газової суміші, яка реалізуються 

жителям Черкаської області 

 

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

Зуєнко В.Л. 

 

39. СЛУХАЛИ:  

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

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про вжиття 

заходів щодо утримання професійно-технічних навчальних закладів 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 41, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10. 

(рішення не прийнято) 

 

Вельбівець О.І. запропонував повернутися до голосування з означеного 

питання. 

 

Голосування за повернення до голосування 

(пропозиція голови обласної ради) 

«За» - 48, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 50, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів обласної ради 

до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

про вжиття заходів щодо утримання професійно-технічних навчальних 

закладів» приймається, додається. 

 

40. СЛУХАЛИ:  

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

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про вжиття 

заходів щодо виділення коштів на придбання шкільних автобусів 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів обласної ради 

до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

про вжиття заходів щодо виділення коштів на придбання шкільних 

автобусів» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 51, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1. 
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41. СЛУХАЛИ:  

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

Ради України, Кабінету Міністрів України  про необхідність збільшення для 

області обсягу субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових 

субсидій населенню у 2017 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., який запропонував доповнити назву звернення 

словами «до Президента України». 

Голосування (за основу) 

«За» - 43, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -9. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Ботнара Ю.А. 

доповнити назву звернення словами «до Президента України» 

«За» - 38, «Проти» -0, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 7. 

 

Голосування (в цілому) 

«За» - 43, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів обласної ради 

до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України  про необхідність 

збільшення для області обсягу субвенції з державного бюджету на надання 

пільг та житлових субсидій населенню у 2017 році» приймається, додається. 

 

42. СЛУХАЛИ:  

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

Ради України, Кабінету Міністрів України  про недопущення передачі з 

державного бюджету на обласний бюджет повноважень щодо фінансового 

забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладів I-II рівнів 

акредитації державної власності. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів обласної ради 

до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України  про недопущення 

передачі з державного бюджету на обласний бюджет повноважень щодо 

фінансового забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладів 

I-II рівнів акредитації державної власності» приймається, додається. 

 

Голосування (в цілому) 

«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

 

43. СЛУХАЛИ:  

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

Ради України, Кабінету Міністрів України  про виділення коштів з   
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державного бюджету на заходи з ліквідації наслідків від стихійного лиха    

постраждалим товаровиробникам Черкащини. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів обласної ради 

до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України  про виділення      

коштів з державного бюджету на заходи з ліквідації наслідків від стихійного 

лиха постраждалим товаровиробникам Черкащини» приймається, додається. 

 

Голосування (в цілому) 

«За» - 45, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

44. СЛУХАЛИ:  

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

Ради України, Кабінету Міністрів України  про виділення коштів з 

державного бюджету на заходи з ліквідації наслідків від африканської чуми 

свиней постраждалим товаровиробникам Черкащини. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 40, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  

(протокольно) 

 

45. СЛУХАЛИ:  

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

скликання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

виділення коштів з державного бюджету на забезпечення лікування хворих 

на цукровий та нецукровий діабет у Черкаський області. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради VII скликання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України щодо виділення коштів з державного бюджету на забезпечення 

лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у Черкаський області» 

приймається, додається. 

 

Голосування (в цілому) 

«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

 

46. СЛУХАЛИ:  

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

скликання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо    



45 

 

виділення коштів з державного бюджету на медикаментозне забезпечення 

хворих із трансплантованими органами у Черкаській області. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради VII скликання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України щодо виділення коштів з державного бюджету на медикаментозне 

забезпечення хворих із трансплантованими органами у Черкаській області» 

приймається, додається. 

 

Голосування (в цілому) 

«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

 

47. СЛУХАЛИ:  

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

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення передачі в 

концесію державних лісогосподарських підприємств. 

 

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

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення 

передачі в концесію державних лісогосподарських підприємств» 

приймається, додається. 

Голосування (в цілому) 

«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 8. 

 

48. СЛУХАЛИ:  

 Вельбівця О.І.  - Про депутатський запит депутата Черкаської обласної 

ради  

 

ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В., Лошков О.Г. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 39, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 13. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  

(протокольно) 

 

49. СЛУХАЛИ:  

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

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про відновлення прав і 

свобод людини, гарантованих статтею 22 Конституції України. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  

(протокольно) 

Голосування (в цілому) 

«За» - 41, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12. 
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50. СЛУХАЛИ:  

Ботнара Ю.А. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Ради національної безпеки і 

оборони щодо захисту інституцій сімї в Україні. 

 

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

Яріш А.А. 

Голосування  

«За» - 38, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  

(протокольно) 

 

51. СЛУХАЛИ:  

Ботнара Ю.А. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Верховної Ради України та Міністерства охорони здоров’я України щодо 

неприпустимості проведення сумнівної антисоціальної медичної реформи. 

Голосування (І) 

«За» - 19, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 34. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Захарцев П.П. 

Ботнар Ю.А., який звернувся до головуючого з пропозицією       

повернутися до голосування з питання № 50 «Про звернення депутатів 

Черкаської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, 

Ради національної безпеки і оборони щодо захисту інституцій сім’ї в       

Україні». 

 Захарцев П.П. зазначив, що він, як працівник галузі охорони здоров’я, 

вважає, що медична реформа на даний час недоцільна. Звернувся з 

проханням повернутися до голосування з питання «Про звернення депутатів 

Черкаської обласної ради до Верховної Ради України та Міністерства 

охорони здоров’я України щодо неприпустимості проведення сумнівної 

антисоціальної медичної реформи». 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Ботнара Ю.А. 

«За» - 29, «Проти» -1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 21. 

(пропозиція не прийнята) 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Захарцева П.П. 

«За» - 32, «Проти» -0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 18. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  

(протокольно) 
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52. СЛУХАЛИ:  

Ботнара Ю.А. – Про звернення до Кабінету Міністрів України, 

Генеральної Прокуратури України та Фонду держаного майна України про 

віднесення майнового комплексу ДОК «Придніпровський» до сфери 

управління органів виконавчої та представницької влади у Черкаській 

області.  

 

ВИСТУПИЛИ: Веретільник В.В., Лупашко О.В. 

Голосування  

«За» - 25, «Проти» -0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 25. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  

(протокольно) 

 

53. СЛУХАЛИ:  

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

голови Черкаської обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О., 

начальника управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної 

державної адміністрації Звягінцевої О.М., голови постійної комісії обласної 

ради з питань екології, використання природних ресурсів та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій Омаргалієва К.С. щодо ситуації навколо          

Єрківського сховища для довготривалого зберігання отрутохімікатів. 

 

Голосування  

«За» - 38, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  

(протокольно) 

 

54. СЛУХАЛИ:  

 Вельбівця О.І. – Про звернення до прокурора Черкаської області з 

проханням взяти під особистий контроль досудове розслідування 

кримінального провадження щодо працівників управління захисту економіки 

в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції 

України Тихопія Д.С. та Вергуна А.В.  

 

Голосування  

«За» - 23, «Проти» -0, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 26. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  

(протокольно) 
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55. СЛУХАЛИ:  

 Вельбівця О.І. – Про депутатський запит депутата обласної ради 

Воронова С.П. щодо неврегульованості тарифної політики вартості проїзду у 

міському пасажирському транспорті м. Сміла  

 

ВИСТУПИЛИ: Воронов С.П. 

Голосування  

«За» - 28, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 23. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  

(протокольно) 

 

56. СЛУХАЛИ:  

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

Черкаської міської ради про виділення коштів з міського бюджету на 

придбання ангіографічного обладнання та проведення необхідного 

капітального ремонту приміщень Черкаського обласного кардіологічного 

центру для його встановлення. 

Голосування  

«За» - 42, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ: Парамонов В.В., Рибченко О.В., Лупашко О.В. 

 

Голосування за повернення до голосування  

(пропозиція депутата обласної ради Парамонова В.В.) 

«За» - 41, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Баштан О.В., який виступив із пропозицією повернутися 

повторно до голосування з означеного питання. 

 

Голосування за повернення до голосування  

(пропозиція депутата обласної ради Баштана О.В.) 

«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Ковбоша О.Р., Вельбівець О.І. 

  

Голосування за повернення до голосування  

(пропозиція голови обласної ради Вельбівця О.І.) 

«За» - 39, «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  

(протокольно) 
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57. СЛУХАЛИ:  

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

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо розроблення та 

затвердження загальнодержавної програми дослідження та музеєфікації 

пам'яток трипільської культури  

 

ВИСТУПИЛИ: Баштан О.В. 

Голосування  

«За» - 34, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 19. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято  

(протокольно) 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 42  депутати. 

 

Сесія неповноважна. 

 

Вельбівець О.І. оголосив перерву у роботі пленарного засідання до      

20 жовтня 2017 року. 

 

 

Голова                                                                                         О.Вельбівець 


