
 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

сьомого скликання 

                                           

позачергова (друга) сесія 

 

                                                          П Р О Т О К О Л 

 

 

 

29.12.2015                                               м. Черкаси                             №  4 

 

                                     

 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    84    

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -    63   

 

3. Присутніх запрошених осіб     -    35  

    

 

   (Списки  додаються) 

 

 

У роботі сесії взяв участь народний депутат України Рудик С.Я. 

 

Головуючий:  Вельбівець О.І. 

 

 

Секретаріат:  Баштан О.В., Погорілий В.Г., Редько Р.В., Уманець В.П., 

Юрченко О.В. 
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Порядок денний: 

 

Про обласний бюджет на 2016 рік. 

 

Доповідають: 

Кравченко  

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

 

Легойда  

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 63 депутати 

 

 

 

І. Голосування за секретаріат:  

 

«За»-62, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-3. 

 

ІІ. Оголошення заяв, звернень, повідомлень 

 

ВИСТУПИЛИ:   
 

Рудик С.Я., Булатецький М.І., Вусик В.М., Веретільник В.В.,    

Старікова Н.В., Гончаренко В.Г., Костюченко В.О., Сегеда А.В.,        

Судакевич В.Г., Ботнар Ю.А., Бурсак О.В., Жмуд Ю.М., Ткаченко Ю.О., 

Копійченко В.П., Гайович В.Ю. 

Жмуд Ю.М. зачитав депутатський запит до голови Черкаської 

облдержадміністрації Ткаченка Ю.О. щодо стажування на посаді заступника 

начальника Держгеокадастру у Черкаській області Мироненка Д.О., відносно 

якого є ряд скарг жителів Жашківського району з питань гальмування 

розгляду земельних справ. 

 

Голосування за депутатський запит Жмуда Ю.М. 

«За» -67 , «Проти» -0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -2. 

 

Копійченко В.П. зачитав депутатський запит до голови Черкаської 

облдержадміністрації Ткаченка Ю.О., голови обласної ради Вельбівця О.І., 

директора Департаменту фінансів облдержадміністрації Кравченко Н.М. 
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стосовно забезпечення ритмічного фінансування субвенції на пільгове 

перевезення окремих категорій пасажирів та щодо погашення заборгованості 

з виплати індексації працівникам освітньої галузі Тальнівського  району. 

 

Голосування за депутатський запит  Копійченка В.П.  

«За»-61, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-8. 

 

 

. Голосування за порядок денний за основу 

«За»-67, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-3. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гайович В.Ю. запропонував включити до порядку денного питання 

«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Прем’єр-міністра 

України А.Яценюка та в.о. Міністра екології та природних ресурсів України 

С. Курикіна щодо екологічної катастрофи на Золотоніщині». 

 

Голосування за пропозицію Гайовича В.Ю.  

«За»-63, «Проти»-0, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-5. 

 

Омаргалієв К.С. вніс пропозицію включити до порядку денного 

питання «Про звернення депутатів обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про внесення змін до 

чинного законодавства в бюджетній сфері». 

 

Голосування за пропозицію Омаргалієва К.С.  

«За»-66, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-4. 

 

Маргарян А.Д.  внесла пропозицію включити до порядку денного 

питання «Про утворення тимчасової контрольної комісії Черкаської обласної 

ради з питань дослідження фактів зловживання службовим становищем 

працівниками органів прокуратури, органів внутрішніх справ, органів 

служби безпеки України, органів Державної фінансової інспекції України, 

органів Державної фіскальної служби України та інших органів державної 

влади за зверненнями громадян».  

Голосування за пропозицію Маргарян А.Д.  

«За»-44, «Проти»-2, «Утрималося»-6, «Не голосувало»-18. 

 

Голосування за порядок денний в цілому 

«За»-66, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-4. 
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1.СЛУХАЛИ:  

Кравченко Н.М.  «Про обласний бюджет на 2016 рік» 

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

Коваленко В.М., Суховий М.О., Мельник І.М., Ботнар Ю.А., Судакевич В.Г., 

Воронов С.П., Баштан Ю.В., Ткаченко Ю.О.,  Омаргалієв К.С., Легойда С.М., 

Копійченко В.П., Яріш А.А. 

ВИРІШИЛИ: рішення «Про обласний бюджет на 2016 рік»  приймається, 

додається. 

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

 

2. СЛУХАЛИ:  

Гайовича В.Ю. «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Прем’єр-міністра України А.Яценюка та в.о. Міністра екології та природних 

ресурсів України С. Курикіна щодо екологічної катастрофи на 

Золотоніщині». 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Прем’єр-міністра України А.Яценюка та в.о. Міністра 

екології та природних ресурсів України С. Курикіна щодо екологічної 

катастрофи на Золотоніщині» приймається, додається. 

«За»-58, «Проти»-3, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-7. 

 

3.СЛУХАЛИ: 

Омаргалієва К.С. «Про звернення депутатів обласної ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

про внесення змін до чинного законодавства в бюджетній сфері» 

 

ВИСТУПИЛИ: Копійченко В.П., Ботнар Ю.А., Булатецький М.І.,          

Редько Р.М. 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів обласної ради 

до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

про внесення змін до чинного законодавства в бюджетній сфері» 

приймається, додається.  
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«За»-66, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-4. 

4.СЛУХАЛИ:  

Маргарян  А.Д. «Про утворення тимчасової контрольної комісії 

Черкаської обласної ради з питань дослідження фактів зловживання 

службовим становищем працівниками органів прокуратури, органів 

внутрішніх справ, органів Служби безпеки України, органів Державної 

фінансової інспекції України, органів Державної фіскальної служби України 

та інших органів державної влади за зверненнями громадян» 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Гончаренко В.Г., Яріш А.А. 

Голосування за основу 

«За»-35, «Проти»-5, «Утрималося»-20, «Не голосувало»-10. 

 

Голосування за пропозицію Яріша А.А. (про направлення проекту 

рішення на розгляд постійній комісії обласної ради з питань регламенту, 

місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав 

людини) 

 

«За»-50, «Проти»-1, «Утрималося»-11, «Не голосувало»-8. 

 

ВИРІШИЛИ: 

(протокольно) 

проект рішення обласної ради «Про утворення 

тимчасової контрольної комісії Черкаської обласної 

ради з питань дослідження фактів зловживання 

службовим становищем працівниками органів 

прокуратури, органів внутрішніх справ, органів 

Служби безпеки України, органів Державної 

фінансової інспекції України, органів Державної 

фіскальної служби України та інших органів 

державної влади за зверненнями громадян направити 

на розгляд постійній комісії обласної ради з питань 

регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини». 

 

 

Голова                                                                           О.Вельбівець 

 

 

 

 


