ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VII скликання
Двадцять четверта сесія

ПРОТОКОЛ
21.09.2018

м. Черкаси

№ 43

другого пленарного засідання
обласної ради

1. Обрано депутатів до обласної ради

- 84

2. Взяли участь у роботі сесії
обласної ради

- 56

3. Присутніх запрошених осіб
(Списки додаються)

- 44

Головуючий - Вельбівець О.І.
Секретаріат:
Доманський В.М., Павличук В.М., Федорук
Клімов Є.П., Ковбоша О.Р., Далібожак В.М.

О.Л.,
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Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 52 депутати.
Вельбівець О.І. запропонував вшанувати хвилиною мовчання
Володимира Ткачова із Черкаського району, який загинув 18 вересня
2018 року в наслідок обстрілу, та пам'ять тих, хто загинув у ході
антитерористичної операції у східних областях України.
(Хвилина мовчання)
Вельбівець О.І. поінформував, що 21 вересня 2018 року до виконавчого
апарату Черкаської обласної ради надійшло письмове повідомлення про
перейменування депутатської групи «Територія справедливості» на
депутатську групу «Основа», до складу якої увійшли 5 депутатів:
Бурсак О.В., Жмуд Ю.М., Захарцев П.П., Рибченко О.В., Сахно В.П.
Запропонував продовжити розгляд питань порядку денного 24 сесії
обласної ради.
9. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про втрату чинності рішень обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про втрату чинності рішень обласної
ради» приймається, додається.
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 60 депутатів.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -52, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
10. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про перейменування Чапаєвської сільської ради
Монастирищенського району.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про перейменування Чапаєвської
сільської ради Монастирищенського району» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -59, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1.
11. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про об’єднання сіл Богодухівка та Головатівка
Чорнобаївського району Черкаської області.
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про об’єднання сіл Богодухівка та
Головатівка Чорнобаївського району Черкаської області» приймається,
додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -57, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
12. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про вихід із складу співзасновників друкованого
засобу масової інформації журналу «Холодний Яр».
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про вихід із складу співзасновників
друкованого засобу масової інформації журналу «Холодний Яр»
приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -53, «Проти» - 7, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1.
13. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про клопотання щодо присудження Премії Верховної
Ради України.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про клопотання щодо присудження
Премії Верховної Ради України» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -54, «Проти» - 6, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
14. 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.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про погодження комунальному
підприємству "Монастирищенське виробниче управління житловокомунального господарства" надання у користування ділянок надр з метою
геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки питних
підземних вод» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 11.
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15. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про погодження комунальному підприємству «Наш
дім Леськи» Леськівської сільської ради надання у користування ділянок
надр з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової
розробки питних підземних вод Черкаського родовища.
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Омаргалієв К.С.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про погодження комунальному
підприємству «Наш дім Леськи» Леськівської сільської ради надання у
користування ділянок надр з метою геологічного вивчення, у тому числі
дослідно-промислової розробки питних підземних вод Черкаського
родовища» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -58, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4.
16. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про погодження Христинівському виробничому
управлінню житлово-комунального господарства надання у користування
ділянок надр з метою геологічного вивчення, у тому числі досліднопромислової розробки питних підземних вод.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про погодження Христинівському
виробничому управлінню житлово-комунального господарства надання у
користування ділянок надр з метою геологічного вивчення, у тому числі
дослідно-промислової розробки питних підземних вод»
приймається,
додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -58, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4.
17. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про надання гірничого відводу приватному
підприємству "Бачкуринська сільська комунальна служба" для розробки
Бачкуринського родовища суглинків.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання гірничого відводу
приватному підприємству "Бачкуринська сільська комунальна служба" для
розробки Бачкуринського родовища суглинків» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
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18. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про території та об’єкти природно-заповідного фонду
області.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про території та об’єкти природнозаповідного фонду області» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -57, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
19. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про затвердження програми розвитку туризму в
Черкаській області на 2018-2020 роки.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про затвердження програми розвитку
туризму в Черкаській області на 2018-2020 роки» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14.
20. СЛУХАЛИ:
Компанієць О.А. - 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: Вельбівець О.І., Ботнар Ю.А.
Голосування (за основу)
«За» -40, «Проти» - 7, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 13.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
21. СЛУХАЛИ:
Чикала Р.О. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
30.01.2014 № 28-2/VI «Про обласну комплексну програму «Турбота» на
2014-2020 роки».
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Ковбоша О.Р., Ботнар Ю.А., Лошков О.Г.
Ботнар Ю.А. наголосив на тому, що структурні підрозділи обласної
державної адміністрації неякісно та невчасно готують проекти рішень.
Звернувся до голови обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О. з
проханням звернути увагу на якість підготовки проектів рішень та
запропонував накладати дисциплінарні стягнення за неякісно підготовлені
матеріали.
Лошков О.Г. вказав на технічні помилки.

6
Голосування (за основу)
«За» -49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 10.
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Чикало Р.О., Вельбівець О.І.
Лошков О.Г. запропонував пункти 4.6, 4.7 розділу IV додатку до
програми замінити пунктами 4.5 та 4.6 відповідно.
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Лошкова О.Г. –
пункти 4.6, 4.7 розділу IV додатку до програми
замінити пунктами 4.5 та 4.6 відповідно
«За» -50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12.
Голосування (в цілому з урахуванням технічних правок)
«За» -54, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 6.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 30.01.2014 № 28-2/VI
«Про обласну комплексну програму
«Турбота» на 2014-2020 роки» приймається, додається.
22. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про затвердження списку воїнів ОУН-УПА, які
проживають на території області.
ВИСТУПИЛИ: Рибченко О.В., Ботнар Ю.А.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -41, «Проти» - 2, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 18.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
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".
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення
обласної
ради від 22.12.2017 № 19-10/VII «Про визнання бійцямидобровольцями осіб, які брали участь у захисті територіальної цілісності та
державного суверенітету на Сході України» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -56, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
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24. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
08.04.2000 № 15-11 «Про встановлення персональних стипендій до пенсій і
зарплат народним артистам України».
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 08.04.2000 № 15-11 «Про встановлення персональних стипендій до
пенсій і зарплат народним артистам України» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -55, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
25. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
28.03.2008 № 16-8/V «Про встановлення обласної персональної стипендії
лауреату Державної премії України імені Т.Г.Шевченка, заслуженому
працівнику культури України Захарченку В.І.».
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 28.03.2008 № 16-8/V «Про встановлення обласної персональної
стипендії лауреату Державної премії України імені Т.Г.Шевченка,
заслуженому працівнику культури України Захарченку В.І.» приймається,
додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 15.
26. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
07.08.2008 № 20-9/V «Про встановлення обласної персональної стипендії
художньому керівнику та головному диригенту Черкаського академічного
заслуженого українського народного хору обласної філармонії, заслуженому
діячу мистецтв України Трофименку Л.М.».
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 07.08.2008 № 20-9/V «Про встановлення обласної персональної
стипендії художньому керівнику та головному диригенту Черкаського
академічного заслуженого українського народного хору обласної філармонії,
заслуженому діячу мистецтв України Трофименку Л.М.» приймається,
додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -48, «Проти» - 2, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13.
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27. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про внесення змін до програми національнопатріотичного виховання дітей та молоді Черкаської області на 2017-2020
роки.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до програми
національно-патріотичного виховання дітей та молоді Черкаської області на
2017-2020 роки» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -56, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
28. СЛУХАЛИ:
Зеленського М.В. - Про затвердження норм витрат на проведення
спортивних заходів.
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г.
Лошков О.Г. запропонував назву проекту рішення «Про затвердження
норм витрат на проведення спортивних заходів» замінити назвою «Про деякі
питання щодо проведення спортивних заходів».
Зеленський М.В. погодився з депутатом обласної ради.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про деякі питання щодо проведення
спортивних заходів» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому з урахуванням змін)
«За» -50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14.
29. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про хід виконання рішення обласної ради від
16.12.2016 № 10-1/VII «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/VII «Про обласну цільову програму «Екстрена
медична допомога Черкащини на 2017-2020 роки»» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 12.
30. СЛУХАЛИ:
Данилевського В.В. - Про хід виконання рішення обласної ради від
07.10.2016 № 9-2/VII «Про обласну цільову програму «Інноваційні школи
Черкащини на період до 2020 року».
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про хід виконання рішення обласної
ради від 07.10.2016 № 9-2/VII «Про обласну цільову програму «Інноваційні
школи Черкащини на період до 2020 року» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 18.
31. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про хід виконання рішення обласної ради від
14.12.2011 № 10-1/VI «Про обласну програму розвитку дошкільної освіти на
період до 2022 року» (із змінами).
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про хід виконання рішення обласної
ради від 14.12.2011 № 10-1/VI «Про обласну програму розвитку дошкільної
освіти на період до 2022 року» (із змінами)» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14.
32. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Звіт постійної комісії обласної ради з питань освіти,
науки, культури, молодіжної політики та спорту.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Звіт постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки, культури, молодіжної політики та спорту»
приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -54, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
33. СЛУХАЛИ:
Лашкула В.Г. - Про громадську організацію «Футбольний клуб
«Черкащина –Академія».
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Ботнар Ю.А., Омаргалієв К.С., Воронов С.П.,
Ткаченко Ю.О.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» -41, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 22.
ВИСТУПИЛИ: Плічко Г.І., Вельбівець О.І., Лошков О.Г.
Плічко Г.І. запропонував повернутися до голосування з означеного
питання.
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Голосування за пропозицію депутата обласної ради Плічка Г.І. щодо
повернення до голосування з питання №33. «Про громадську організацію
"Футбольний клуб «Черкащина –Академія»
«За» -40, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 23.
(пропозиція не прийнята)
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
34. 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.
ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Верховної Ради України щодо вшанування на державному
рівні 75-ої річниці з дня завершення Корсунь-Шевченківської битви»
приймається, додається.
Голосування
«За» -49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 16.
35. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Голови Верховної Ради України Парубія А.В. (щодо передачі права власності
фермерським господарствам на земельні ділянки, надані засновникам таких
господарств у постійне користування, довічне успадковуване володіння для
створення та/або
ведення фермерського господарства (селянського
(фермерського) господарства).
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Голови Верховної Ради України Парубія А.В. (щодо
передачі права власності фермерським господарствам на земельні ділянки,
надані засновникам таких господарств у постійне користування, довічне
успадковуване володіння для створення та/або ведення фермерського
господарства (селянського (фермерського) господарства)» приймається,
додається.
Голосування
«За» -50, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14.
36. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Голови Верховної Ради України Парубія А.В., Генерального прокурора
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України Луценка Ю.В. щодо невідкладного розслідування нападу невідомих
осіб на помешкання депутата Черкаської міської ради, секретаря
ради
міської
організації
ВО
«ЧЕРКАЩАНИ»,
директора
КП «ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» Павла Миколайовича Карася.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Голови Верховної Ради України Парубія А.В., Генерального
прокурора України Луценка Ю.В. щодо невідкладного розслідування нападу
невідомих осіб на помешкання депутата Черкаської міської ради, секретаря
ради міської організації ВО «ЧЕРКАЩАНИ»,
директора КП
«ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»
Павла
Миколайовича
Карася»
приймається, додається.
Голосування
«За» -50, «Проти» - 1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 13.
37. СЛУХАЛИ:
Плічка Г.І. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., Міністра інфраструктури
Омеляна В.В., начальника Служби автомобільних доріг у Черкаській області
Демиденка В.І. щодо невідкладного вирішення питання ремонту дороги
державного значення Т24-09 Драбів-Золотоноша.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Северин О.Ф., Скіченко А.П.,
Демиденко В.І., Ботнар Ю.А., Ткаченко Ю.О., Судакевич В.Г.,
Омаргалієв К.С., Веретільник В.В., Морозюк М.О., Мушієк М.Г.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., Міністра
інфраструктури Омеляна В.В., начальника Служби автомобільних доріг у
Черкаській області Демиденка В.І. щодо невідкладного вирішення питання
ремонту дороги державного значення Т24-09 Драбів-Золотоноша»
приймається, додається.
Голосування (в цілому)
«За» - 61, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4.
Відповідно до Регламенту обласної ради Вельбівець О.І. оголосив
перерву у пленарному засіданні на 20 хвилин.
(Перерва)
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 36 депутатів.
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Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 44 депутати.
39. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Генерального прокурора Луценка Ю.В. (щодо перешкоджання посадовими
особами
прокуратури
області
депутатській
діяльності
депутата
Мушієка М.Г.)
Голосування
«За» -36, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13.
(рішення не прийнято)
Депутати обласної ради поскаржилися, що не спрацювала електронна
система «Рада».
Вельбівець О.І. запропонував перереєструватися та повернутися до
голосування з означеного питання.
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 52 депутати.
Голосування за пропозицію голови обласної ради Вельбівця О.І. щодо
повернення до голосування з питання №39. «Про звернення депутатів
Черкаської обласної ради до Генерального прокурора України Луценка Ю.В.
(щодо перешкоджання посадовими особами прокуратури області
депутатській діяльності депутата Мушієка М.Г.)»
«За» -41, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11.
(пропозиція не прийнята)
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
40. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України, Міністерства оборони України щодо збереження
культурної спадщини та визначення уповноваженого суб’єкта управління
державним майном.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України,
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства
оборони України щодо збереження культурної спадщини та визначення
уповноваженого суб’єкта управління державним майном» приймається,
додається.
Голосування
«За» -46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
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41. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Генерального прокурора України Луценка Ю.В. та прокурора Черкаської
області Овчаренка С.А.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Генерального прокурора України Луценка Ю.В. та
прокурора Черкаської області Овчаренка С.А.» приймається, додається.
Голосування
«За» -49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 4.
42. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Генерального прокурора України Луценка Ю.В. та прокурора Черкаської
області
Овчаренка С.А. (щодо невиконання посадових обов’язків
працівниками прокуратури Черкаської області).
Голосування
«За» -39, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 13.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
43. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про депутатський запит депутата Черкаської обласної
ради Воронова С.П. (щодо самовільного підвищення перевізниками тарифів
за проїзд у громадському транспорті у місті Сміла)
Голосування
«За» -30, «Проти» - 0, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 20.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
44. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про депутатський запит депутата Черкаської обласної
ради Воронова С.П. (до Кабінету Міністрів України щодо ситуації з
припинення централізованого водопостачання у м. Сміла).
Голосування
«За» -35, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 17.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
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45. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про підтримку звернення громадських організацій.
Також повідомив, що надійшла заява від депутата КорсуньШевченківської районної ради Степаненко О. з проханням надати час для
виступу з означеного питання.
ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г.
Голосування за надання часу для виступу депутату
Корсунь-Шевченківської районної ради Степаненко О.
«За» -48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
ВИСТУПИЛИ: Степаненко О., Вельбівець О.І., Лупашко О.В., Ботнар Ю.А.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про підтримку звернення громадських
організацій» приймається, додається.
Голосування
«За» -56, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
46. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо відпрацювання
механізму утримання автомобільних доріг місцевого значення.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо
відпрацювання механізму утримання автомобільних доріг місцевого
значення» приймається, додається.
Голосування
«За» -49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
47. 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.
Також запропонував доповнити звернення ще одним додатком щодо
включення Черкаської області до пілотного проекту розвитку екстреної
медичної допомоги.
ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Вельбівець О.І.
Ботнар Ю.А. запропонував звернення депутата обласної
Парамонова В.В. оформити та проголосувати як два окремі звернення.

ради
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Голосування
«За» -53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
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 з питання "Про звернення депутатів Черкаської обласної ради»
«За» -50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради» приймається, додається.
ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Вельбівець О.І.
Мушієк М.Г, запропонував повернутися до голосування з питання
№39 «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Генерального
прокурора Луценка Ю.В. (щодо перешкоджання посадовими особами
прокуратури області депутатській діяльності депутата Мушієка М.Г.)».
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Мушієка М.Г. щодо
повернення до голосування з питання "Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Генерального прокурора України Луценка Ю.В. (щодо
перешкоджання посадовими особами прокуратури області депутатській
діяльності депутата Мушієка М.Г.) "
«За» -41, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Омаргалієв К.С., Доманський В.М.
Доманський В.М. вніс пропозицію надати час для
Плешканівському сільському голові Міховій Г.І.

виступу

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Доманського В.М. щодо
надання часу для виступу Плешканівському сільському голові Міховій Г.І.
«За» -54, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4.
(пропозиція прийнята)
ВИСТУПИЛИ: Міхова Г.І., Вельбівець О.І.
Міхова Г.І., яка зачитала звернення громади села Плешкани щодо
утворення територіальної громади.
Вельбівець О.І. поставив почергово на голосування заяви
представників громад щодо надання часу їм для виступу.
Голосування за надання часу для виступу Руськополянському
сільському голові Гриценку О.Г.
«За» -25, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 33.
(пропозиція не прийнята)
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Голосування за надання часу для виступу депутату Калениківської
сільської ради Сахно Л.В.
«За» -37, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 21.
(пропозиція не прийнята)
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., який запропонував надати час для виступу
представникам Канівської громади.
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Лошкова О.Г. щодо
надання часу для виступу представникам Канівської громади
«За» -38, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 17.
(пропозиція не прийнята)
Голосування за надання часу для виступу Калениківському
сільському голові Мазніченко Т.В.
«За» -39, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 18.
(пропозиція не прийнята)
ВИСТУПИЛИ: Скіченко А.П., Мушієк М.Г.
Мушієк М.Г. запропонував повторно поставити на голосування
пропозицію щодо надання часу для виступу Калениківському сільському
голові Мазніченко Т.В.
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Мушієка М.Г. щодо
надання часу для виступу Калениківському сільському голові Мазніченко Т.В.
«За» -40, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 18.
(пропозиція не прийнята)
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Омаргалієв К.С., Плічко Г.І.
Плічко Г.І. наполіг на розгляді звернення «Про звернення депутатів
Черкаської обласної ради до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б.,
ініціатором якого він є.
38. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б.» приймається,
додається.
Голосування
«За» -49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
ВИСТУПИЛИ: Гайович В.Ю., Вельбівець О.І., Омаргалієв К.С.,
Демиденко В.І., Лошков О.Г., Северин О.Ф., Ботнар Ю.А., Скіченко А.П.
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Гайович В.Ю. звернувся з проханням зафіксувати в стенограмі і
вважати його звернення офіційним, як звернення до правоохоронних органів.
Зачитав депутатське звернення щодо розслідування фактів захоплення влади
в селі Яблунів Канівського району Черкаської області.
Омаргалієв К.С. повідомив, що звернення, яке у перерві депутати
обласної ради підготували, доопрацьоване. Зачитав звернення депутатам
обласної ради.
Голосування з питання про звернення депутатів Черкаської обласної ради,
озвучене депутатом обласної ради Омаргалієвим К.С.
«За» -49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Прем’єр-міністра Гройсмана В.Б.» приймається, додається.
ВИСТУПИЛИ: Нестеренко І.І., Вельбівець О.І.
Нестеренко І.І. звернувся до голови обласної ради Вельбівця О.І. із
запитанням, чому немає в порядку денному питання «Про внесення змін до
рішення обласної ради від 25.06.2015 № 41-1/VI "Про перспективний план
формування територій громад Черкаської області», розгляд якого розпочали
на минулому пленарному засіданні.
Вельбівець О.І. нагадав депутатам обласної ради, що на минулому
пленарному засіданні було надано доручення структурним підрозділам
обласної державної адміністрації врахувати всі пропозиції громад, внести
зміни до перспективного плану та подати на розгляд депутатам обласної ради
доопрацьований проект рішення. Поінформував, що таке звернення є. Вніс
пропозицію повернутися до розгляду питання №1 «Про внесення змін до
рішення обласної ради від 25.06.2015 № 41-1/VI "Про перспективний план
формування територій громад Черкаської області».
Голосування за пропозицію голови обласної ради Вельбівця О.І. щодо
повернення до голосування з питання "Про внесення змін до рішення обласної
ради від 25.06.2015 № 41-1/VI "Про перспективний план формування
територій громад Черкаської області"
«За» -26, «Проти» - 1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 30.
(пропозиція не прийнята)
ВИСТУПИЛИ: представники громадськості, Вельбівець О.І., Северин О.Ф.,
Ботнар Ю.А., Скіченко А.П.
Вельбівець поінформував, що питання порядку денного сесії
розглянуті. Оголосив 24 сесію обласної ради сьомого скликання закритою.

Голова

О. Вельбівець

