
 

 

 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VII скликання 
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П Р О Т О К О Л 

 

27.06.2018                                       м. Черкаси                                    №  38 

     

пленарного засідання 

обласної ради (початок) 

 

 

                        

 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    84 

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -    62 

 

3. Присутніх запрошених осіб     -    55 

    (Списки  додаються) 

 

 

 

 

 

Головуючий - Вельбівець О.І. 

Секретаріат:  Доманський В.М., Павличук В.М., Авраменко М.Ю., 

Клімов Є.П.,  Ковбоша О.Р., Далібожак В.М. 
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Порядок денний: 
1. Про вимоги ветеранів АТО та фермерів, учасників мітингу на 

Соборній площі в м. Черкаси 

Доповідає: 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- депутат обласної ради 

 

 2. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради  до Президента 

України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України,  

народних депутатів України 

 

 3. Про звернення голів районних рад до голови Черкаської обласної 

державної адміністрації Ткаченка Ю.О. щодо налагодження конструктивної 

роботи всіх гілок влади на місцях 

Доповідає: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

 

4. Про ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних перетворень 

Доповідає: 

Лошков 

 Олександр Геннадійович 

- голова фракції політичної партії 

Всеукраїнське об’єднання "Свобода" в 

обласній раді 

  

 5. Про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради 

Чміля Віталія Олеглвича 

Доповідає: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

 

 6. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) Про призначення Горященка Юрія Володимировича на посаду начальника 

комунального закладу "Регіональний центр з фізичної культури і спорту 

інвалідів "Інваспорт" Черкаської обласної ради" 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- виконуючий обов'язки начальника управління 

майном виконавчого апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, підприємництва 

та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир 

Миколайович   

 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 



3 

 

 

2) Про призначення Сивак Тамари Борисівни на посаду завідувача 

комунального підприємства "Городищенська центральна районна аптека № 

86" 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- виконуючий обов'язки начальника 

управління майном виконавчого апарату 

обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

-  голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань охорони здоров'я 

 

3) Про призначення Голобокої Любові Анатоліївни на посаду директора 

Малостаросільського психоневрологічного інтернату 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- виконуючий обов'язки начальника управління 

майном виконавчого апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, підприємництва 

та регуляторної політики 

 

4) Про призначення Черепенко Людмили Петрівни на посаду начальника 

комунального закладу "Черкаський обласний інформаційно-аналітичний 

центр медичної статистики" Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- виконуючий обов'язки начальника 

управління майном виконавчого апарату 

обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань охорони здоров'я 

 

5) Про надання згоди на передачу з державної власності до спільної власності 

територіальних громад, сіл, селищ, міст Черкаської області цілісних 

майнових комплексів закладів вищої освіти 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- виконуючий обов'язки начальника 

управління майном виконавчого апарату 

обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 
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підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович

   

 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 

6) Про надання згоди на передачу з державної власності у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області автомобіля 

швидкої допомоги 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- виконуючий обов'язки начальника управління 

майном виконавчого апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, підприємництва 

та регуляторної політики 

 

7) Про затвердження техніко-економічного обґрунтування доцільності 

передачі цілісного майнового комплексу Державного навчального закладу 

"Буцький політехнічний професійний ліцей" з державної власності до 

спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Черкаської 

області 

Доповідають: 

Дудник 

 Наталія Дмитрівна 

- виконуючий обов'язки начальника 

управління майном виконавчого апарату 

обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович

   

 

 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 

8) Про передачу майна комунальної власності 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- виконуючий обов'язки начальника управління 

майном виконавчого апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, підприємництва 

та регуляторної політики 

 

9) Про внесення змін до рішення обласної ради від 09.06.2017 № 15-2/VII 

"Про прийняття майна у комунальну власність" 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- виконуючий обов'язки начальника управління 

майном виконавчого апарату обласної ради 
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Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, підприємництва 

та регуляторної політики 

 

10) Про надання дозволу комунальному підприємству "Управління по 

експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної власності" на 

передачу в оренду майна 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- виконуючий обов'язки начальника управління 

майном виконавчого апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, підприємництва 

та регуляторної політики 

 

11) Про надання дозволу комунальному вищому навчальному закладу  

"Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж імені Т.Г. Шевченка 

Черкаської обласної ради" на передачу в оренду майна 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- виконуючий обов'язки начальника управління 

майном виконавчого апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, підприємництва 

та регуляторної політики 

 

12) Про списання майна комунальної власності 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- виконуючий обов'язки начальника управління 

майном виконавчого апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, підприємництва 

та регуляторної політики 

 

13) Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.06.2016 № 5-50/VII 

"Про затвердження граничних сум витрат, що здійснюються за рахунок 

коштів обласного бюджету" 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- виконуючий обов'язки начальника управління 

майном виконавчого апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

-  голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, підприємництва 

та регуляторної політики 
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14) Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- виконуючий обов'язки начальника управління 

майном виконавчого апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, підприємництва 

та регуляторної політики 

 

15) Про надання згоди на поділи земельних ділянок 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- виконуючий обов'язки начальника управління 

майном виконавчого апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

16) Про припинення права постійного користування земельною ділянкою та 

передачу її до земель запасу 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- виконуючий обов'язки начальника управління 

майном виконавчого апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, підприємництва 

та регуляторної політики 

 

17) Про внесення змін до рішення обласної ради від 08.09.2017  № 16-12/VII 

"Про надання дозволів на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості)" 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- виконуючий обов'язки начальника управління 

майном виконавчого апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, підприємництва 

та регуляторної політики 

18) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- виконуючий обов'язки начальника управління 

майном виконавчого апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, підприємництва 

та регуляторної політики 
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19) Про внесення змін до рішення обласної ради від 02.03.2018 № 21-8/VII 

"Про план діяльності Черкаської обласної ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2018 рік" 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- виконуючий обов'язки начальника управління 

майном виконавчого апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, підприємництва 

та регуляторної політики 

 

7. Про перерозподіл та використання коштів для надання одноразової 

грошової допомоги за рахунок коштів обласного бюджету 

Доповідають: 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

  

8. Про втрату чинності рішень обласної ради  

Доповідають: 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

9. Про перейменування Чапаєвської сільської ради 

Монастирищенського району 

Доповідають: 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

10. 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  
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Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

11. Про погодження комунальному підприємству "Монастирищенське 

виробниче управління житлово-комунального господарства" надання у 

користування ділянок надр з метою геологічного вивчення, у тому числі 

дослідно-промислової розробки питних підземних вод 

Доповідають: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

12. Про надання гірничого відводу приватному підприємству 

"Бачкуринська сільська комунальна служба" для розробки Бачкуринського 

родовища суглинків 

Доповідають: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

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

Доповідають: 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

14. Про хід виконання рішення обласної ради від 25.03.2016 № 4-6/VII 

"Про Програму забезпечення правопорядку, запобігання і протидії корупції в 

області на 2016-2020 роки" 

Доповідають: 

Лютий 

Валерій Васильович 

- начальник Головного управління 

Національної поліції в Черкаській області 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 
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15. Про хід виконання рішення обласної ради від 03.02.2017 № 12-3/VII 

"Про Програму протидії тероризму на території Черкаської області" 

Доповідають: 

Шевченко 

Андрій Олександрович 

- помічник начальника управління із 

координації антитерористичної діяльності 

Управління Служби безпеки України в 

Черкаській області 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

  

16. Про програму розвитку боксу в Черкаській області на 2018 – 2022 

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  

 

17. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.06.2012 № 16-

10/VI "Про заснування обласної стипендії перспективним спортсменам 

області" 

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  

 

18.  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 обласної державної адміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 
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19. Про внесення змін до комплексної програми функціонування та 

розвитку системи цивільного захисту області, забезпечення мобілізаційної 

готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного 

резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час 

та особливий період на 2018-2019 роки 

Доповідають: 

Скоробагатов 

Юрій Анатолійович 

- начальника управління цивільного захисту 

обласної державної адміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

20. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16.12.2016 № 10-

2/VII "Про програму підтримки діяльності органів виконавчої влади на 2016-

2020 роки" 

Доповідають: 

Компанієць  

Оксана Анатоліївна 

- керівник апарату обласної державної 

адміністрації 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

21. Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.12.2017 № 19-

22/VII "Про обласний бюджет на 2018 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 

 

22. Про внесення змін до рішення обласної ради від 28.08.2015 № 42-

1/VI "Про Обласну програму забезпечення учасників АТО та членів їх сімей 

житлом у 2015-2020 роках" 

Доповідають: 

Чикало 

Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального захисту 

населення обласної державної адміністрації 

Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціального захисту населення 
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23. Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.12.2017 № 19-

10/VII "Про визнання бійцями-добровольцями осіб, які брали участь у захисті  

територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України"    

Доповідають: 

Чикало 

Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального захисту 

населення обласної державної адміністрації 

Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціального захисту населення 

 

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

4/VI (обласна програма підтримки закладів вищої освіти) 

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  

 

25. Про звіт за 2017 рік із проведення моніторингу виконання Плану 

реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2015 – 2017 роки 

Доповідають: 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

26. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо відзначення на державному рівні 75-ої річниці з дня 

завершення Корсунь-Шевченківської битви 

Доповідають: 

Веретільник 

Віталій Васильович 

- депутат обласної ради 

 

27. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України про виділення коштів з 

державного бюджету на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет у 

Черкаській області 

Доповідають: 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 
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28. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Прем'єр-

міністра України Гройсмана В.Б. щодо виділення додаткового фінансування 

на експлуатаційне  утримання автомобільних доріг загального користування 

користування державного значення 

Доповідає: 

Омаргалієв  

Костянтин Сапартаєвич 

- керівник депутатської фракції «БЛОК 

ПЕТРА ПОРШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» в 

обласній раді 

29. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо пільгового перевезення 

громадян 

Доповідає: 

Яріш 

Анатолій Анатолійович 

- депутат обласної ради 

 

30. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до органів 

місцевого самоврядування області щодо збільшення розміру щомісячної 

готівкової виплати в міському транспорті та на міжміських маршрутах 

Доповідає: 

Яріш 

Анатолій Анатолійович 

- депутат обласної ради 

 

31. Про підтримку звернення Черкаського учбово-виробничого 

підприємства «УТОС»  

Доповідає: 

Підгорний 

Анатолій Вікторович 

- депутат обласної ради 

 

32. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до начальника 

Головного управління Національної поліції в Черкаській області            

Лютого В. В. та прокурора Черкаської області Овчаренка С.А. 

Доповідає: 

Похольчук 

Роман Володимирович 

- депутат обласної ради 

 

33. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України про внесення змін до 

законодавства України щодо утворення об’єднаних територіальних громад 

виключно шляхом проведення виборів 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

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

Ради України щодо призначення позачергових виборів Смілянського 

міського голови та Смілянської міської ради 

Доповідає: 

Костюченко 

Володимир Олександрович 

- депутат обласної ради 

 

35. Про депутатський запит депутата Черкаської обласної ради       

Сахна А.П. 

Доповідає: 

Сахно 

Анатолій Петрович 

- депутат обласної ради 

 

36. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністра 

освіти і науки України Л. Гриневич  

Доповідає: 

Коваленко 

Валентина Михайлівна 

- депутат обласної ради 

 

37. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо захисту 

інституції сім'ї в Україні 

Доповідає: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

 

 38. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Вселенського 

Патріарха 

Доповідає: 

Яріш 

Анатолій Анатолійович 

- депутат обласної ради 
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Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 51  депутат. 

 

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

хто загинув в ході антитерористичної операції у східних областях України. 

 

(Хвилина мовчання) 

 

Поінформував, що відповідно до рішення обласної ради щодо 

проведення щорічного обласного конкурсу на кращу сільську раду визначено 

переможців конкурсу за підсумками роботи в 2017 році. Привітав та вручив 

нагороди кращим сільським радам області.   

 

(Вручення нагород) 

 

Вельбівець О.І. поінформував, що на пленарному засіданні 22 сесії 

обласної ради, яка відбулася  20.04.2018, було інформовано про надходження 

до обласної ради повідомлення про створення депутатської фракції 

політичної партії Радикальна партія Олега Ляшка, до складу якої ввійшли 6 

депутатів: Баштан О.В., Гайович В.Ю., Бачинська І.І., Морозюк М.О., 

Пошиваник М.М. і Копійченко В.П. 

24 квітня 2018 року на ім’я голови обласної ради надійшли депутатські 

звернення від депутатів обласної ради Бачинської І.І. та Гайовича В.Ю. У 

своїх зверненнях депутати повідомляють про те, що участі в установчому 

засіданні групи депутатів у зазначеному складі, не брали. Поданий до 

виконавчого апарату документ та, на підставі якого, було поінформовано 

головуючим про створення фракції, не підписували. В той же час, за 

інформацією Баштана О.В., отриманою перед пленарним засіданням 

сьогодні, документ про створення фракції є справжнім, а інформація, 

викладена у зверненні депутатів, є наклепом. Це підтверджують і інші 

депутати, які ввійшли до фракції. Враховуючи подані звернення депутата 

Бачинської І.І. та депутата Гайовича В.Ю., кількісний склад депутатів 

політичної партії Радикальної партії Олега Ляшка стає меншим 5 депутатів.  

Відповідно до статті 27 Регламенту Черкаської обласної ради сьомого 

скликання оголосив про розпуск фракції політичної партії Радикальна партія 

Олега Ляшка. 

Запропонував включити до складу секретаріату депутатів обласної 

ради Доманського В.М., Павличука В.М., Авраменка М.Ю., Клімова Є.П., 

Ковбошу О.Р., Далібожак В.М. 

 

Голосування за секретаріат 

«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11.  
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ВИСТУПИЛИ:  

Вельбівець О.І. повідомив, що на адресу Черкаської обласної ради 

надійшло звернення народного депутата Вовка В.І., в якому запропоновано 

внести на розгляд постійної комісії з питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини   

питання щодо події, яка відбулася 8 червня 2018 року в місті Христинівка за 

участю депутата обласної ради Баштана О.В. та дати принципову оцінку 

поведінці депутата обласної ради. Результати розгляду комісії заслухати на 

черговій сесії обласної ради. 

Повідомив, що питання, порушене народним депутатом, було 

розглянуто на засіданні постійної комісії 19 червня поточного року. 

Лошков О.Г. - голова постійної комісії з питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини   

поінформував, що звернення народного депутата Вовка В.І. було розглянуто 

на засіданні постійної комісії. Члени постійної комісії прийняли інформацію 

до відома, оскільки, ні Регламентом обласної ради, ні законодавчими актами 

не передбачено повноваження комісії вирішувати питання подібного роду. 

Комісія прийняла інформацію до відома. 

Вельбівець О.І. запропонував першочергово надати час для виступу 

представникам громадськості.  

 

Голосування за надання часу для виступу Ванниковій І.В.  

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

 

ВИСТУПИЛИ: Ванникова І.В., Пошиваник М.М., Кухарчук Д.,        

Коваленко О.А. 

Ванникова І.В., зачитала звернення з вимогами ветеранів АТО та 

фермерів, учасників мітингу на Соборній площі в м. Черкаси. 

Коваленко О.А. запропонував включити звернення до порядку денного, 

як звернення депутата обласної ради.  

Вельбівець О.І. запропонував розглянути означене питання першим в 

порядку денному засідання. 

 

Голосування за надання часу для виступу представнику ветеранів 

війни, силових структур, сімей загиблих, чорнобильців щодо гарантій їх 

соціального захисту, визначених Конституцією України  

та Законами України 

«За»- 54, «Проти»- 0, «Утрималося»- 1, «Не голосувало»- 6.  

 

ВИСТУПИЛИ: представники громадськості, Омаргалієв К.С., Кухарчук Д., 

Вельбівець О.І., Ботнар Ю.А., Чен В.Є. 

Представники ветеранів війни, силових структур, сімей загиблих, 

чорнобильців зачитали звернення та вимоги до депутатів Черкаської обласної 

ради, керівництва держави. Запропонували включити до порядку денного 

зазначене питання та схвалити текст звернення. 
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Омаргалієв К.С. зачитав звернення до Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо пільгового перевезення окремих категорій 

громадян. 

Представники ветеранів війни, силових структур, сімей загиблих, 

чорнобильців не погодилися із текстом звернення, зачитаним депутатом 

обласної ради Омаргалієвим К.С. Звернулися до голови обласної ради 

Вельбівця О.І. з проханням включити до порядку денного звернення, 

озвучене ними. 

 Керівники фракцій запропонували вважати звернення представників 

ветеранів війни, силових структур, сімей загиблих, чорнобильців спільним 

зверненням від депутатських фракцій в обласній раді.  

 

Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про звернення 

депутатів Черкаської обласної ради до Президента України, Голови 

Верховної Ради України, Премʼєр-міністра України, народних депутатів 

України (вноситься керівниками депутатських фракцій обласної ради) 

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

 

 Вельбівець О.І. повідомив, що надійшла заява від сільського голови 

села Новодмитрівка Назаренка М.І. щодо надання часу для виступу з 

приводу добровільного об’єднання у Золотоніському районі. 

 

Голосування за надання часу для виступу сільському голові  

Новодмитрівської сільської ради Назаренку М.І. 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Назаренко М.І., Вельбівець О.І., Голуб В.В., Ткаченко Ю.О., 

Булатецький М.І. 

 Вельбівець О.І. запропонував надати час для виступу представнику від 

голів районних рад Дзезі В.Д. 

Голосування за надання часу для виступу представнику від  

голів районних рад Дзезі В.Д. та включення питання в порядок денний сесії 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Дзега В.Д., Вельбівець О.І. 

 Дзега В.Д. зачитав звернення голів районних рад до голови Черкаської 

обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О. 

Вельбівець О.І. повідомив, що звернення голів районних рад до голови 

обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О., зачитане головою 

Драбівської районної ради Дзегою В.Д. – це спільне звернення голів 

районних рад, напрацьоване на засіданні асоціації голів районних рад, 

запропонував вважати його звернення, ініційоване головою обласної ради 
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Голосування за надання часу для виступу представнику 

 громади села Червона Слобода 

«За» - 39, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 23. 

(рішення не прийнято) 

 

Кашко О.М. запропонував повернутися до голосування з надання часу 

для виступу  представнику громади села Червона Слобода.  

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Кашка О.М. щодо 

повернення до голосування  за надання часу для виступу представнику 

 громади села Червона Слобода 

«За» 40, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 21. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С., Вельбівець О.І., Яріш А.А.,             

Судакевич В.Г., Підгорний А.В., Линник І.О., Коваленко А.О.,        

Гончаренко В.Г.,  Похольчук Р.В., Федорук О.Л., Лошков О.Г., Ботнар Ю.А.,              

Воронов С.П., Волкович В.М. 

 Омаргалієв К.С. зачитав звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Премєр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо виділення додаткового 

фінансування на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального 

користування державного значення та запропонував включити до порядку 

денного засідання.  

Яріш А.А. виступив із пропозицією включити до порядку денного 

засідання сесії два звернення: звернення щодо пільгового перевезення, 

озвученого на початку сесії депутатом обласної ради Омаргалієвим К.С. та 

звернення депутатів Черкаської обласної ради до органів місцевого 

самоврядування області. 

Судакевич В.Г. звернувся до голови обласної державної адміністрації 

Ткаченка Ю.О. із проханням допомогти у вирішенні питання придбання 

ангіографічного обладнання для Уманської центральної районної лікарні, 

сприяти у виділенні субвенції з місцевих бюджетів усіх районів, обласного 

бюджету.   

Підгорний А.В. поінформував, що до депутатської фракції 

«Черкащани» звернулися представники товариства сліпих «УТОС» з 

проханням зберегти право на безкоштовний проїзд в громадському 

транспорті для інвалідів по зору. Запропонував включити звернення у 

порядок денний.  

 Коваленко О.А. виступив з інформацією щодо керівництва обласного 

управління держгеокадастру в Черкаській області.   

 Гончаренко В.Г. повідомив, що фракція ВО «Батьківщина» підтримує 

звернення ветеранів війни, силових структур, сімей загиблих, чорнобильців. 

Зазначив, що члени депутатської фракції вважають, що об’єднання 

територіальних громад має бути продуманим, проаналізованим. Звернув 
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увагу, що ці питання мають вноситися на розгляд сесії завчасно, згідно з  

Регламентом, щоб була можливість вивчити питання.  

 Похольчук Р.В. зачитав звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до начальника Головного управління Національної поліції  Лютого В.В., 

прокурора Черкаської області Овчаренка С.А. щодо проведення повного, 

всебічного та неупередженого розслідування по факту побиття громадян, що 

відбулося в місті Христинівка Черкаської області 08.06.2018 та прозвітувати 

на наступній сесії обласної ради з даного питання.  

 Лошков О.Г. вніс пропозицію включити до порядку денного сесії 

питання «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України та Кабінету Міністрів України про внесення змін до 

законодавства України щодо утворення територіальних громад виключно 

шляхом проведення виборів». Звернувся до депутатів обласної ради з 

проханням підтримати звернення.  

 Ботнар Ю.А. звернувся до голови обласної державної адміністрації 

Ткаченка Ю. О. з проханням передбачити кошти на ремонт дороги від 

аеропорту у напрямку до міста Сміла та перехрестя між вулицею Героїв 

Холодного Яру і вулицею, яка сполучає місто зі Смілою .   

 Волкович В.М. зачитав депутатський запит щодо стану автодороги 

Київ-Ржищів-Канів-Золотоноша в адміністративних межах міста Канева. 

 

 Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про 

депутатський запит депутата обласної ради Волковича В.М.» 

 «За» -35, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 25. 

 

ВИСТУПИЛИ: Костюченко В.Г., Вельбівець О.І., Давиденко О.Г.,           

Сахно А.П. 

Костюченко В.О. запропонував включити звернення депутатів 

Черкаської обласної ради до Верховної Ради України про дострокове 

припинення повноважень Смілянської міської ради у зв’язку з діями, що 

порушують Конституцію України, Закони України, що суперечать інтересам 

громади міста Сміла та призначити позачергові вибори Смілянського 

міського голови та Смілянської міської ради. 

Сахно А.П. зачитав депутатський запит до голови обласної державної 

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

Департаменту інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення Черкаської обласної 

державної адміністрації Чубаня С.В.   

 

Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про 

депутатський запит депутата обласної ради Сахна А.П.» 

 «За» -45, «Проти» -1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 14. 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Вельбівець О.І., Баштан О.В. 
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 Коваленко В.М. зачитала звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Міністра освіти і науки України Л. Гриневич щодо необхідності 

серйозного вивчення ситуації, що склалася в Черкаському національному 

університеті ім. Б. Хмельницького, та щодо справедливої оцінки дій ректора 

О. Черевка. Запропонувала включити звернення в порядок денний сесії. 

 Вельбівець О.І. зачитав звернення до Президента України, Кабінету 

Міністрів України щодо захисту інституції сім’ї в Україні, запропонував 

включити в порядок денний сесії.  

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 51  депутат. 

 

Голосування за порядок денний (за основу) 

«За» 50, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. запропонував питання «Про ухвалення 

Антиолігархічного пакету докорінних перетворень» порядку денного сесії 

розглянути четвертим. 

 

Голосування за зміну черговості питань порядку денного (пропозиція 

депутата обласної ради Лошкова О.Г.) 

«За» 46, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

 

 Лошков О.Г. запропонував питання «Про дострокове припинення 

повноважень депутата обласної ради Чміля В.О.» порядку денного сесії 

розглянути п’ятим.  

 

Голосування за зміну черговості питань порядку денного (пропозиція 

депутата обласної ради Лошкова О.Г.) 

«За» 40, «Проти» - 1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 12. 

(пропозиція не прийнята) 

 

Лошков О.Г запропонував включити до порядку денного сесії питання 

«Про підтримку звернення громадських організацій області щодо підтримки 

виборчої реформи». 

 

Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про підтримку 

звернення громадських організацій області щодо підтримки виборчої 

реформи» (пропозиція депутата обласної ради Лошкова О.Г.) 

«За» -32, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 19. 

(пропозиція не прийнята) 

 

 Воронов С.П. запропонував повернутися до голосування за пропозицію 

депутата обласної ради Лошкова О.Г., а саме:  питання «Про дострокове 
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припинення повноважень депутата обласної ради Чміля В.О.» розглянути 

п’ятим у порядку денному сесії.  

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Воронова С.П. 

 щодо повернення до голосування за пропозицію 

 депутата обласної ради Лошкова О.Г.  

«За» -44, «Проти» - 1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 7. 

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування за порядок денний 

 (в цілому з урахуванням змін і доповнень) 

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

 

 Вельбівець О.І. запропонував зробити перерву у засіданні сесії після 

розгляду перших п’яти питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

 Вельбівця О.І. – Про вимоги ветеранів АТО та фермерів, учасників 

мітингу на Соборній площі в м. Черкаси. 

 

ВИСТУПИЛИ: Войченко С.М., Ткаченко Ю.О.  

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про вимоги ветеранів АТО та 

фермерів, учасників мітингу на Соборній площі в м. Черкаси» приймається, 

додається. 

 

Голосування (звернення, озвучене І. Ванниковою, з урахуванням правок, 

озвучених головою обласної ради Вельбівцем О.І.) 

 «За» -50, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 3. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

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

Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра 

України,  народних депутатів України. 

 

ВИСТУПИЛИ: представник громадськості. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради  до Президента України, Голови Верховної Ради України, 

Прем’єр-міністра України,  народних депутатів України» приймається, 

додається. 

 

Голосування  

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

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

голови Черкаської обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної до голови Черкаської обласної державної адміністрації            

Ткаченка Ю.О.» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

 «За» -52, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 2. 

 

4. СЛУХАЛИ:  

 Вельбівця О.І. – Про ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних 

перетворень. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про ухвалення Антиолігархічного 

пакету докорінних перетворень» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

5. СЛУХАЛИ:  

 Вельбівця О.І. – Про дострокове припинення повноважень депутата 

обласної ради Чміля Віталія Олеговича. 

 

Голосування (І голосування) 

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

(рішення не прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ: Погорілий В.Г. поінформував, що не спрацювала кнопка в 

електронній системі «Рада», запропонував повторно поставити на 

голосування. 

 

Голосування (ІІ голосування) 

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про дострокове припинення 

повноважень депутата обласної ради Чміля Віталія Олеговича» приймається, 

додається. 

 

 Вельбівець О.І. подякував за конструктивну роботу депутатському 

корпусу та представникам громадськості. Оголосив перерву на 20 хвилин.  

 

 (Перерва) 
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Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 37  депутатів. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 46  депутатів. 

 

 

6. Питання управління майном обласної комунальної власності. 

  

1) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про призначення Горященка Юрія Володимировича на 

посаду начальника комунального закладу "Регіональний центр з фізичної 

культури і спорту інвалідів "Інваспорт" Черкаської обласної ради". 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -40, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6. 

 

2) СЛУХАЛИ:  

 Вельбівця О.І. - Про призначення Сивак Тамари Борисівни на посаду 

завідувача комунального підприємства "Городищенська центральна районна 

аптека № 86". 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -26, «Проти» -3, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 18. 

 

3) СЛУХАЛИ:  

 Дудник Н.Д. - Про призначення Голобокої Любові Анатоліївни на 

посаду директора. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради “ Про призначення Голобокої Любові 

Анатоліївни на посаду директора” приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

Вельбівця О.І. - Про призначення Черепенко Людмили Петрівни на 

посаду начальника комунального закладу "Черкаський обласний 

інформаційно-аналітичний центр медичної статистики" Черкаської обласної 

ради. 

Голосування (І голосування) 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

 

Голосування (ІІ голосування) 

 «За» -43, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Черепенко Людмили 

Петрівни на посаду начальника комунального закладу «Черкаський обласний 

інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Черкаської обласної 

ради» приймається, додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: Кравцова Н.О. виступила із пропозицією повернутися до 

голосування з питання № 6.1. «Про призначення Горященка Ю.В. на посаду 

начальника комунального закладу «Регіональний центр з фізичної культури і 

спорту інвалідів «Інваспорт» Черкаської обласної ради». 

 

Голосування за повернення до голосування з питання №6.1. «Про призначення 

Горященка Ю.В. на посаду начальника комунального закладу «Регіональний 

центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Черкаської 

обласної ради»  

 «За» -42, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6. 

(пропозиція не прийнята) 

 

5) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про надання згоди на передачу з державної власності 

до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Черкаської 

області цілісних майнових комплексів закладів вищої освіти. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 42, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.  

(протокольно) 

 

ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В. 

 

 

 



24 

 

6) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про надання згоди на передачу з державної власності у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

автомобіля швидкої допомоги. 

 

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

державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Черкаської області автомобіля швидкої допомоги» приймається, 

додається. 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

ВИСТУПИЛ: Фесун І.А., Лошков О.Г. 

Лошков О.Г. запропонував повернутися до голосування з питання        

№ 6.5 «Про надання згоди на передачу з державної власності до спільної 

власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Черкаської області 

цілісних майнових комплексів закладів вищої освіти». 

Голосування за повернення до голосування з питання № 6.5. «Про надання 

згоди на передачу з державної власності до спільної власності 

територіальних громад, сіл, селищ, міст Черкаської області цілісних 

майнових комплексів закладів вищої освіти»  

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

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Данилевський В.В. 

Голосування з питання № 6.5. «Про надання згоди на передачу з державної 

власності до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст 

Черкаської області цілісних майнових комплексів закладів вищої освіти»  

(за основу і в цілому) (ІІ голосування) 

«За» -45, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 

 

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

державної власності до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, 

міст Черкаської області цілісних майнових комплексів закладів вищої освіти» 

приймається, додається. 

 

7) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про затвердження техніко-економічного 

обґрунтування доцільності передачі цілісного майнового комплексу 

Державного навчального закладу "Буцький політехнічний професійний 

ліцей" з державної власності до спільної власності територіальних громад, 

сіл, селищ, міст Черкаської області. 

Голосування  

«За» - 37, «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 9. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 
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8) СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про передачу майна комунальної власності 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 36, «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

9) СЛУХАЛИ:  

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

09.06.2017 № 15-2/VII "Про прийняття майна у комунальну власність". 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -40, «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 6. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.  

(протокольно) 

 

10) СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. - Про надання дозволу комунальному підприємству 

"Управління по експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної 

власності" на передачу в оренду майна. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., який запропонував голосувати за перший і 

другий пункти проекту рішення окремо. 

Голосування (за основу) 

«За» -43, «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 5. 

 

Голосування по питанню № 6.10. «Про надання дозволу комунальному 

підприємству "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної 

комунальної власності" на передачу в оренду майна» (за пункт 1) 

«За» -42, «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

Голосування по питанню № 6.10. «Про надання дозволу комунальному 

підприємству "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної 

комунальної власності" на передачу в оренду майна» ( за пункт 2) 

«За» -39, «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

11) СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. - Про надання дозволу комунальному вищому 

навчальному закладу  "Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж імені 

Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради" на передачу в оренду майна. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Булатецький М.І., Пошиваник М.М. 
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Керівник фракції ВО «Черкащани» звернувся з пропозицією до 

головуючого оголосити перерву на 5 хвилин. 

Вельбівець О.І. звернувся до керівників фракцій з проханням підійти до 

президії для проведення консультації. 

 

(Консультація з керівниками фракцій) 

 

Вельбівець О.І. за результатами проведеної консультації з керівниками 

фракцій оголосив перерву у пленарному засіданні 23 сесії до 04 липня 2018 

року. 

 

 

 

Голова                                                                                         О.Вельбівець 

 


