
 

 

 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VII скликання 

 

Двадцять третя сесія 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

11.07.2018                                       м. Черкаси                                    №  41 

     

пленарного засідання 

обласної ради (поновлення роботи) 

 

 

                        

 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    84 

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -    48 

 

3. Присутніх запрошених осіб     -    22 

    (Списки  додаються) 

 

 

 

 

 

 

 

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

Зареєстровано 44  депутати. 

 

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) 

22. СЛУХАЛИ:  

 Вельбівця О.І. – 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: Рибченко О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради “ 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" приймається, 

додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Омаргалієв К.С., Коваленко В.М., Лупашко О.В. 

Омаргалієв К.С. запропонував депутатському корпусу повернутися до 

голосування з питання № 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» та № 21 «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 22.12.2017 № 19-22/VII «Про обласний бюджет на 2018 

рік». 

 

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

повернення до голосування з питання № 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» 

«За» -37, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 7. 

(пропозиція не прийнята) 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Омаргалієва К.С. 

 щодо повернення до голосування з питання № 21 «Про внесення змін до 

рішення обласної ради від 22.12.2017 № 19-22/VII  

«Про обласний бюджет на 2018 рік» 

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

(пропозиція не прийнята) 
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Коваленко В.М. повторно внесла пропозицію депутатам обласної ради 

повернутися до голосування з питання № 21 «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 22.12.2017 № 19-22/VII «Про обласний бюджет на          

2018 рік». 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Коваленко В.М. 

 щодо повернення до голосування з питання № 21 «Про внесення змін до 

рішення обласної ради від 22.12.2017 № 19-22/VII  

«Про обласний бюджет на 2018 рік» 

«За» -42, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 1. 

(пропозиція не прийнята) 

 

23. СЛУХАЛИ:  

 Вельбівця О.І. – 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".    

 

ВИСТУПИЛИ: Рибченко О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «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» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

24. СЛУХАЛИ:  

 Данилевського В.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

25.06.2015 № 41-4/VI. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Доманський В.М., Лошков О.Г. 

Лошков О.Г. звернувся до доповідача з проханням стилістично 

відредагувати текст.  

 

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

«За» -41, «Проти» -2, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -4. 

 

(Хронологія прийняття рішення за стенограмою) 

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

повернення до голосування з питань № 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»,  № 21 «Про внесення змін до 

рішення обласної ради від 22.12.2017 № 19-22/VII «Про обласний бюджет на 
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2018 рік» та № 24 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 

25.06.2015 № 41-4/VI (обласна програма підтримки закладів вищої освіти)» 

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

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування (ІІ голосування) 

«За» -45, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -3. 

 

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

ради від 25.06.2015 № 41-4/VI (обласна програма підтримки закладів вищої 

освіти)» приймається, додається.   

 

25. СЛУХАЛИ:  

 Даниленка  С.М. - Про звіт за 2017 рік із проведення моніторингу 

виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 

2015 – 2017 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Вельбівець О.І., Воронов С.П.,          

Лошков О.Г., Березань Я.Г., Лупашко О.В., Яріш А.А., Мушієк М.Г., 

Ткаченко Ю.О., Рибченко О.В. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -37, «Проти» -2, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 8. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

26. СЛУХАЛИ:  

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

Верховної Ради України щодо відзначення на державному рівні 75-ої річниці 

з дня завершення Корсунь-Шевченківської битви. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -41, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

27. СЛУХАЛИ:  

 Парамонова В.В. - 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. 
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «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» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -47, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 

 

28. СЛУХАЛИ:  

Омаргалієва К.С.  - 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. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Лупашко О.В., Пошиваник М.М. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «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» 

приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -45, «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

 

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

Доманський В.М., Коверський А.М. 

Яріш А.А. запропонував депутатському корпусу повернутися до 

голосування з питань № 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», № 21 «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 22.12.2017 № 19-22/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" 

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

4/VI (обласна програма підтримки закладів вищої освіти)». 

Коваленко В.М. запропонувала повернутися до голосування з питання 

№ 10 «Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України». 

Вельбівець О.І. звернувся до депутатів з проханням повернутися до 

голосування з питання № 6 «Питання управління майном обласної 

комунальної власності» - до питань, які не набрали необхідної кількості 

голосів, але мають важливе значення для Черкаської області.  

Лошков О.Г. звернувся до головуючого та депутатського корпусу з 

проханням дотримуватися Регламенту обласної ради. 
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Голосування за пропозицію депутата обласної ради Яріша А.А. щодо 

повернення до голосування з питань № 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»,  № 21 «Про внесення змін до 

рішення обласної ради від 22.12.2017 № 19-22/VII «Про обласний бюджет на 

2018 рік» та № 24 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 

25.06.2015 № 41-4/VI (обласна програма підтримки закладів вищої освіти)» 

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

(пропозиція прийнята) 

 

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» - 6. 

(пропозиція не прийнята) 

Голосування за пропозицію голови обласної ради Вельбівця О.І. 

 щодо повернення до голосування з питання № 6 «Питання управління 

майном обласної комунальної власності» 

«За» -41, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

(пропозиція не прийнята) 

 

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». 

 

ВИСТУПИЛИ: Легойда С.М. 

Голосування  

«За» -37, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -10. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.  

(протокольно) 

 

21. СЛУХАЛИ:  

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

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

 

ВИСТУПИЛИ: Легойда С.М. 

 

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

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

приймається, додається.   

 

Голосування  

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

 Данилевського В.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

25.06.2015 № 41-4/VI (обласна програма підтримки закладів вищої освіти). 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Булатецький М.І. 

 

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

ради від 25.06.2015 № 41-4/VI (обласна програма підтримки закладів вищої 

освіти)» приймається, додається.   

 

Голосування (ІІ голосування) 

«За» -45, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -3. 

 

29. СЛУХАЛИ:  

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

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо пільгового 

перевезення громадян. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Костюченко В.О.  

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

пільгового перевезення громадян» приймається, додається.   

 

Голосування  

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

 

30. СЛУХАЛИ:  

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

органів місцевого самоврядування області щодо збільшення розміру 

щомісячної готівкової виплати в міському транспорті та на міжміських 

маршрутах.  

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до органів місцевого самоврядування області щодо збільшення 

розміру щомісячної готівкової виплати в міському транспорті та на 

міжміських маршрутах» приймається, додається.   

 

Голосування  

«За» -44, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 3. 

 

31. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про підтримку звернення Черкаського учбово-

виробничого підприємства «УТОС». 
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ВИСТУПИЛИ: Доманський В.М. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про підтримку звернення Черкаського 

учбово-виробничого підприємства «УТОС»» приймається, додається.   

 

Голосування  

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

 

32. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - 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. 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г. 

 Голосування  

«За» -40, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 7. 

 

ВИСТУПИЛИ: Легода С.М., Мушієк М.Г. 

Легойда С.М. запропонувала повернутися до голосування з означеного 

питання.  

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Легойди С.М. щодо 

повернення до голосування з питання «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.» 

«За» -41, «Проти» -1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 5. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

33. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - 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. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

 

 Голосування  

«За» -28, «Проти» -0, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 13. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 
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34. СЛУХАЛИ:  

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

Верховної Ради України щодо призначення позачергових виборів 

Смілянського міського голови та Смілянської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Булатецький М.І., Костюченко О.Г.,     

Давиденко О.Г., Коваленко В.М., Рибченко О.В. 

 

 Голосування  

«За» -41, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Коверський А.В., які запропонували 

повернутися до голосування з означеного питання.  

 

Голосування за пропозицію депутатів обласної ради Коверського А.М., 

Булатецького М.І. щодо повернення до голосування з питання № 34 «Про 

звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради України 

щодо призначення позачергових виборів Смілянського міського голови та 

Смілянської міської ради» 

«За» -38, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10. 

 

ВИСТУПИЛИ: Рибченко О.В., Давиденко О.Г. 

Давиденко О.Г. звернувся з проханням до депутатів обласної ради 

повернутися до голосування з питання та підтримати. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Давиденка О.Г. щодо 

повернення до голосування з питання №34 «Про звернення депутатів 

Черкаської обласної ради до Верховної Ради України щодо призначення 

позачергових виборів Смілянського міського голови та 

 Смілянської міської ради» 

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

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування з питання «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Верховної Ради України щодо призначення позачергових виборів 

Смілянського міського голови та Смілянської міської ради» (ІІ голосування) 

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Верховної Ради України щодо призначення позачергових 

виборів Смілянського міського голови та Смілянської міської ради» 

приймається, додається.  
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35. СЛУХАЛИ:  

Сахна А.П. - Про депутатський запит депутата Черкаської обласної 

ради  Сахна А.П. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про депутатський запит депутата 

Черкаської обласної ради  Сахна А.П.» приймається, додається.   

Голосування  

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

 

36. СЛУХАЛИ:  

Коваленко В.М. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Міністра освіти і науки України Л. Гриневич . 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Лошков О.Г., Тарасенко В.П. 

 

Голосування  

«За» -24, «Проти» -0, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 19. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

37. СЛУХАЛИ:  

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

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України 

щодо захисту інституції сім'ї в Україні. 

 

ВИСТУПИЛИ: Рибченко О.В., Мушієк М.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Верховної Ради України щодо захисту інституції сім'ї в Україні» 

приймається, додається.   

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Доманський В.М., Веретільник В.В. 

Доманський В.М. виступив із пропозицією повернутися до голосування 

з питання № 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». 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Доманського В.М. щодо 

повернення до голосування з питання № 26 «Про звернення депутатів 
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Черкаської обласної ради до Верховної Ради України щодо відзначення на 

державному рівні 75- ої річниці з дня завершення  

Корсунь-Шевченківської битви» 

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

(пропозиція не прийнята) 

 

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

Лошков О.Г., Парамонов В.В. 

Парамонов В.В. запропонував повернутися до голосування з питання 

№ 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». 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Парамонова В.В. щодо 

повернення до голосування з питання № 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» 

«За» -38, «Проти» -1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -9. 

 

 Вельбівець поінформував, що питання, внесені на розгляд пленарного 

засідання, розглянуті. Оголосив  23 сесію обласної ради сьомого скликання 

закритою. 

 

 

Голова                                                                                   О.Вельбівець 


