
 

 

 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VII скликання 

 

Двадцять третя сесія 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

06.07.2018                                       м. Черкаси                                    №  40 

     

пленарного засідання 

обласної ради (поновлення роботи) 

 

 

                        

 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    84 

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -    46 

 

3. Присутніх запрошених осіб     -    26 

    (Списки  додаються) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головуючий - Вельбівець О.І. 
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Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 51  депутат. 

 

Вельбівець О.І. запропонував депутатам обласної ради та запрошеним 

вшанувати хвилиною мовчання пам'ять всіх, хто загинув в ході 

антитерористичної операції у східних областях України. 

 

(Хвилина мовчання) 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Далібожак І.С., Яріш А.А. 

Коваленко В.М. запропонувала депутатам обласної ради повернутися 

до голосування з питання № 10  «Про клопотання щодо присудження Премії 

Верховної Ради України» порядку денного сесії. 

Яріш А.А. поінформував, що фракція Блок Петра Порошенка 

“Солідарність” пропонує повернутися до голосування з питань, які не 

набрали необхідної кількості голосів для прийняття рішення. Вніс 

пропозицію включити до порядку денного сесії питання «Про звернення 

депутатів Черкаської обласної ради до Вселенського Патріарха». 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Яріша А.А.  

повернутися до голосування з питань, які не набрали  

необхідної кількості голосів (І голосування) 

«За» -35, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

 

ВИСТУПИЛИ: Северин О.Ф., який поінформував, що не спрацювала кнопка 

елекронної системи «Рада». 

 Вельбівець О.І. запропонував провести перереєстрацію депутатів 

обласної ради. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 43 депутати. 

(сесія повноважна) 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Яріша А.А.  

повернутися до голосування з питань, які не набрали  

необхідної кількості голосів (ІІ голосування) 

«За» -36, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

(пропозиція не прийнята) 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Яріша А.А. щодо  

включення до порядку денного сесії питання “Про звернення депутатів 

обласної ради до Вселенського Патріарха” (І голосування) 

«За» -37, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 5. 

(пропозиція не прийнята) 
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ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Яріш А.А., Воронов С.П., Ботнар Ю.А. 

 Лошков О.Г. звернувся до головуючого з проханням, щоб доповідач з 

питання “Про звернення депутатів обласної ради до Вселенського Патріарха” 

зачитав текст звернення. 

 Яріш А.А. зачитав текст звернення депутатів обласної ради до 

Вселенського Патріарха. 

 Ботнар Ю.А. запропонував депутату Ярішу А.А. у тексті звернення 

слова «ініціатива Президента України» замінити словами «ініціатива 

українського народу». 

 Яріш А.А. погодився із пропозицією депутата обласної ради        

Ботнара Ю.А. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Яріша А.А. щодо  

включення до порядку денного сесії питання “Про звернення депутатів 

обласної ради до Вселенського Патріарха” (ІІ голосування) 

«За» -40, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Коверський А.М. повідомив, що з 11 по 16 серпня  

відбудеться відбірковий чемпіонат Європи з футзалу. Закликав керівництво 

області та депутатський корпус сприяти у проведенні чемпіонату. 

 

11. СЛУХАЛИ:  

 Вельбівця О.І. - 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. 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С. 

Голосування  

«За» -39, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -7. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.  

(протокольно) 

 

12. СЛУХАЛИ:  

 Вельбівця О.І. - Про надання гірничого відводу приватному 

підприємству "Бачкуринська сільська комунальна служба" для розробки 

Бачкуринського родовища суглинків. 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -39, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -7. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.  

(протокольно) 



4 

 

13. СЛУХАЛИ:  

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

області. 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С. 

 

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

заповідного фонду області” приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -2. 

 

14. СЛУХАЛИ:  

 Лютого В.В. - 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". 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Лошков О.Г., Похольчук Р.В., Воронов С.П., 

Коваленко В.М., Судакевич В.Г., Ботнар Ю.А., Костюченко В.О.,                  

Гайович В.Ю.,  Рибченко О.В. 

 

Голосування  

«За» -37, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -9. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.  

(протокольно) 

 

15. СЛУХАЛИ:  

 Шевченка А.О. - Про хід виконання рішення обласної ради від 

03.02.2017 № 12-3/VII "Про Програму протидії тероризму на території 

Черкаської області". 

 

ВИСТУПИЛИ: Рибченко О.В. 

Голосування  

«За» -37, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -4. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 
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16. СЛУХАЛИ:  

 Вельбівця О.І. - Про програму розвитку боксу в Черкаській області на 

2018 – 2022 роки. 

 

Голосування (за основу і в цілому)(І голосування) 

«За» -42, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -4. 

(рішення не прийнято) 

 

(Хронологія прийняття рішення по стенограмі) 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Яріша А.А. щодо 

повернення до голосування з питання №16 «Про програму розвитку боксу в 

Черкаській області на 2018 – 2022 роки» 

«За» -42, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -4. 

(пропозиція не прийнята) 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Омаргалієва К.С. щодо 

повернення до голосування з питання №16 «Про програму розвитку боксу в 

Черкаській області на 2018 – 2022 роки» 

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

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування з питання №16 «Про програму розвитку боксу в Черкаській 

області на 2018 – 2022 роки» (ІІ голосування) 

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про програму розвитку боксу в 

Черкаській області на 2018 – 2022 роки» приймається, додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А., Ботнар Ю.А. 

 Яріш А.А. вніс пропозицію повернутися до голосування з питання №16 

«Про програму розвитку боксу в Черкаській області на 2018 – 2022 роки». 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Яріша А.А. щодо 

повернення до голосування з питання №16 «Про програму розвитку боксу в 

Черкаській області на 2018 – 2022 роки» 

«За» -42, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -4. 

(пропозиція не прийнята) 

  

 Ботнар Ю.А. запропонував повторно повернутися до голосування з 

питання «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Вселенського 

Патріарха». 
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Голосування за пропозицію депутата обласної ради Ботнара Ю.А. щодо  

повернення до голосування з питання «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Вселенського Патріарха» 

«За» -37, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

(пропозиція не прийнята) 

 

17. СЛУХАЛИ:  

 Зеленський М.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

26.06.2012 № 16-10/VI «Про заснування обласної стипендії перспективним 

спортсменам області». 

 

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

 

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

ради від 26.06.2012 № 16-10/VI «Про заснування обласної стипендії 

перспективним спортсменам області» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -2. 

 

Вельбівець О.І. запропонував провести перереєстрацію депутатів 

обласної ради. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 46 депутатів. 

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С., який поінформував, що не спрацювала    

кнопка елекронної системи «Рада» та запропонував повернутися до 

голосування з питання №16 «Про програму розвитку боксу в Черкаській 

області на 2018 – 2022 роки». 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Омаргалієва К.С. щодо 

повернення до голосування з питання №16 «Про програму розвитку боксу в 

Черкаській області на 2018 – 2022 роки» 

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

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування з питання №16 Про програму розвитку боксу в Черкаській 

області на 2018 – 2022 роки” (ІІ голосування) 

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради “Про програму розвитку боксу в 

Черкаській області на 2018 – 2022 роки” приймається, додається. 
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ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С. звернувся до депутатів обласної ради з 

пропозицією повернутися до голосування з питання «Про звернення 

депутатів Черкаської обласної ради до Вселенського Патріарха». 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Омаргалієва К.С. щодо 

повернення до голосування з питання «Про звернення депутатів обласної 

ради до Вселенського Патріарха»  

«За» -44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування з питання «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Вселенського Патріарха»  

«За» -43, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Вселенського Патріарха» приймається, додається. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Вельбівець О.І. запропонував повернутися до голосування з питань 

управління майном комунальної власності, які не набрали необхідної 

кількості голосів при розгляді на минулому засіданні.  

 

Голосування за пропозицію голови обласної ради Вельбівця О.І. щодо 

повернення до голосування з питання №6 «Питання управління майном 

комунальної власності» 

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

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Коваленко В.М. внесла пропозицію повернутися до голосування з 

питання № 10  «Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради 

України». 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Коваленко В.М. 

щодо повернення до голосування з питання №10 «Про клопотання щодо 

присудження Премії Верховної Ради України» 

 «За» -41, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

(пропозиція не прийнята) 

 

18. 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». 

 

ВИСТУПИЛИ: Похольчук Р.В. 
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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» -44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -2. 

 

19. СЛУХАЛИ:  

 Вельбівця О.І. - 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. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Яріш А.А. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «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» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

20. СЛУХАЛИ:  

 Вельбівця О.І. - 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». 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Керівник фракції ВО «Свобода» Лошков О.Г. звернувся до голови 

обласної ради Вельбівця О.І. оголосити перерву на 10 хвилин. 

Вельбівець О.І. оголосив перерву. 
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(Перерва) 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 41 депутат. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 43 депутати. 

 

21. СЛУХАЛИ:  

 Митюк Т.С. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

22.12.2017 № 19-22/VII «Про обласний бюджет на 2018 рік». 

 

ВИСТУПИЛИ: Рибченко О.В., Митюк Т.С., Ботнар Ю.А., Мовчан В.О. 

 

Голосування (за основу і в цілому) (І голосування) 

«За» -40, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 2. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Гайович В.Ю., який повідомив, що не працює кнопка в електронній 

системі «Рада». 

Вельбівець О.І. поставив на голосування. 

 

Голосування (за основу і в цілому) (ІІ голосування) 

«За» -41, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 

(рішення не прийнято) 

 

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

 Коваленко В.М. внесла пропозицію повторно поставити на голосування 

означене питання «Про внесення змін до рішення обласної ради від 

22.12.2017 № 19-22/VII «Про обласний бюджет на 2018 рік». 

 

Голосування (за основу і в цілому) (ІІІ голосування) 

«За» -41, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

19. СЛУХАЛИ:  

 Чикало Р.О. - 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». 

 

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

Коверський А.М. 
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Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 33 депутати. 

(Сесія неповноважна) 

 

Вельбівець О.І. поінформував, що за результатами проведення 

реєстрації у залі присутні 33 депутати. Відповідно до Регламенту обласної 

ради пленарне засідання сесії є неповноважним. Оголосив перерву у 

пленарному засіданні 23 сесії сьомого скликання. Запросив керівників 

фракцій для проведення консультації. 

 

 

 

Голова                                                                                         О.Вельбівець 

 

 

 

 

 


