ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VII скликання
____Двадцять восьма (позачергова) _ сесія

ПРОТОКОЛ
18.12.2018

м. Черкаси

№ 48

пленарного засідання
обласної ради

1. Обрано депутатів до обласної ради

- 84

2. Взяли участь у роботі сесії
обласної ради

- 66

3. Присутніх запрошених осіб
(Списки додаються)

- 55

Головуючий – Тарасенко В.П.
Секретаріат:
Доманський В.М., Павличук В.М., Федорук
Клімов
Є.П.,
Далібожак
В.М.,
Ковбоша
Морозюк М.О.

О.Л.,
О.Р.,
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Порядок денний:
1. Про Програму економічного і соціального розвитку Черкаської
області на 2019 рік
Доповідають:
Карманнік
директор Департаменту регіонального
Роман Володимирович
розвитку обласної державної адміністрації
Легойда
голова постійної комісії обласної ради з
Світлана Михайлівна
питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
2. Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг
загального користування Черкаської області на 2019-2022 роки
Доповідають:
Чубань
директор Департаменту інфраструктури,
Сергій Васильович
розвитку та утримання мережі
автомобільних доріг загального
користування місцевого значення обласної
державної адміністрації
Кокодзей
- голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань розвитку інфраструктури та
житлово-комунального господарства
3. Про Програму організації рятування людей на водних об’єктах
Черкаської області на 2019- 2023 роки
Доповідають:
Скоробогатов
начальник управління цивільного захисту
Юрій Анатолійович
обласної державної адміністрації
Омаргалієв
голова постійної комісії обласної ради з
Костянтин Сапартаєвич
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
4. Про Програму фінансової підтримки підприємств спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2019-2021 роки
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
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5. Про внесення змін до Обласної програми забезпечення молоді
житлом на 2018-2022 роки
Доповідають:
Зеленський
начальник управління у справах сім’ї,
Максим Васильович
молоді та спорту обласної державної
адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
6. Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.04.2011 № 5-5/VІ
„Про затвердження обласної цільової програми забезпечення збереженості
документів Національного архівного фонду на 2011-2015 роки“
Доповідають:
Клименко
директор Державного архіву Черкаської
Тетяна Анатоліївна
області
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
Легойда
голова постійної комісії обласної ради з
Світлана Михайлівна
питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
7. Про утворення статутного капіталу комунальних некомерційних
підприємств
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
8. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Лупашко
голова постійної комісії обласної ради з
Олександр Вікторович
питань агропромислового розвитку та
земельних відносин
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9. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16.12.2016 № 1027/VII «Про порядок укладання контрактів з керівниками підприємств,
установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Черкаської області та затвердження типових форм контрактів»
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
Наталія Олегівна

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики

10. Про призначення Дудника О.М. на посаду головного лікаря
комунального некомерційного підприємства «Черкаська обласна лікарня
Черкаської обласної ради»
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Парамонов
голова постійної комісії обласної ради з
Віктор Володимирович
питань охорони здоров’я
11. Про призначення Журби С.В. на посаду головного лікаря
комунального некомерційного підприємства «Черкаський обласний
кардіологічний центр Черкаської обласної ради»
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Парамонов
голова постійної комісії обласної ради з
Віктор Володимирович
питань охорони здоров’я
12. Про призначення Кухаря А.К. на посаду головного лікаря
комунального
некомерційного
підприємства
«Черкаська
обласна
психіатрична лікарня Черкаської обласної ради»
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
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Парамонов
Віктор Володимирович

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань охорони здоров’я

13. Про призначення Борозенця А.В. на посаду головного лікаря
комунального некомерційного підприємства «Черкаський обласний
наркологічний диспансер Черкаської обласної ради»
Доповідають:
Петров
Віталій Олександрович
Кравцова
Наталія Олегівна

-

Парамонов
Віктор Володимирович

-

-

начальник управління майном
виконавчого апарату обласної ради
голова постійної комісії обласної ради з
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
голова постійної комісії обласної ради з
питань охорони здоров’я

14. Про призначення Олійника М.І. на посаду головного лікаря
комунального некомерційного підприємства «Черкаський обласний
протитуберкульозний диспансер Черкаської обласної ради»
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Парамонов
голова постійної комісії обласної ради з
Віктор Володимирович
питань охорони здоров’я
15. Про призначення Осауленка К.Ф. на посаду головного лікаря
комунального некомерційного підприємства «Черкаський обласний шкірновенерологічний диспансер Черкаської обласної ради»
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Парамонов
голова постійної комісії обласної ради з
Віктор Володимирович
питань охорони здоров’я
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16. Про призначення Коваленка І.О. на посаду головного лікаря
комунального
некомерційного
підприємства
«Черкаська
обласна
стоматологічна поліклініка Черкаської обласної ради»
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Парамонов
голова постійної комісії обласної ради з
Віктор Володимирович
питань охорони здоров’я
17. Про призначення Валової М.О. на посаду директора комунального
некомерційного підприємства «Черкаський обласний центр планування сім’ї
та репродукції людини Черкаської обласної ради"
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Парамонов
голова постійної комісії обласної ради з
Віктор Володимирович
питань охорони здоров’я
18. Про призначення Шамрая С.С. на посаду директора комунального
закладу «Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів
Черкаської обласної ради»
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Доманський
- голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
19. Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.12.2017 № 1922/VII «Про обласний бюджет на 2018 рік»
Доповідають:
Кравченко
директор Департаменту фінансів
Наталія Миколаївна
облдержадміністрації
Легойда
голова постійної комісії обласної ради з
Світлана Михайлівна
питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
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20. Про обласний бюджет Черкаської області на 2019 рік.
Доповідають:
Кравченко
директор Департаменту фінансів
Наталія Миколаївна
облдержадміністрації
Легойда
голова постійної комісії обласної ради з
Світлана Михайлівна
питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
21. Про внесення змін у додаток до рішення обласної ради від
25.06.2015 № 41-1/VI «Про перспективний план формування територій
громад Черкаської області».
Доповідають:
Карманнік
директор Департаменту регіонального
Роман Володимирович
розвитку обласної державної адміністрації
Лошков
голова постійної комісії обласної ради з
Олександг Григорович
питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення
правопорядку та захисту прав людини
22. Про громадську організацію «Футбольний клуб «ЧеркащинаАкадемія».
Доповідає:
Лашкул
депутат обласної ради
Володимир Григорович
23. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента
України Порошенка П.О., Голови Верховної Ради України Парубія А.В.,
Премʼєр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо продовження мораторію на
продаж земель сільськогосподарського призначення.
Доповідає:
Коваленко
депутат обласної ради
Олександр Анатолійович
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 60 депутатів.
Тарасенко В.П. запропонував вшанувати хвилиною мовчання
українських воїнів і мирних громадян України, які загинули у ході
антитерористичної операції та операції об’єднаних сил у східних областях
України.
(Хвилина мовчання)
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Тарасенко В.П. повідомив, що враховуючи лист Черкаської обласної
державної адміністрації з проханням скликати позачергову сесію обласної
ради для розгляду проекту рішення обласної ради “Про обласний бюджет
Черкаської області на 2019 рік” та необхідність розгляду деяких нагальних
питань життєдіяльності області, видано відповідне розпорядження про
скликання 18 грудня 2018 року позачергової сесії обласної ради 7 скликання.
Запропонував обрати секретаріат та перейти до розгляду питань
порядку денного.
Голосування за секретаріат:
«За»- 61, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 5.
ВИСТУПИЛИ:
Коваленко О.А. зачитав звернення депутатів Черкаської обласної ради
до Президента України Порошенка П.О., Голови Верховної Ради України
Парубія А.В., Прем'єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо продовження
мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення та
запропонував включити в порядок денний пленарного засідання.
Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання питання
«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента України
Порошенка П.О., Голови Верховної Ради України Парубія А.В., Прем'єрміністра України Гройсмана В.Б. щодо продовження мораторію на продаж
земель сільськогосподарського призначення»
«За» - 63, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 2.
ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Гончаренко В.Г., Клімов Є.П., Ботнар Ю.А.,
Воронов С.П., Далібожак І.С., Далібожак В.М., Вельбівець О.І., Баштан О.В.,
Пошиваник М.М., Гайович В.Ю.
Гончаренко В.Г. зазначив, що депутатська фракція політичної партії
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» підтримує звернення щодо
продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського
призначення, зачитане депутатом обласної ради Коваленком О.А. Звернувся
до депутатів обласної ради з проханням підтримати звернення.
Клімов Є.П. звернувся до голови обласної державної адміністрації
Вельбівця О.І. з проханням провести перевірку діяльності Христинівської
районної державної адміністрації за час перебування на посаді голови
адміністрації Денисюк Л.М. та поінформувати про результати розгляду
порушеного питання.
Ботнар Ю.А. заявив, що ВО «Свобода» підтримує колег з фракції
“Черкащани” та депутатської фракції ВО “Батьківщина”. Зазначив, що це має
бути спільна позиція всіх представників громади сільськогосподарського
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краю, адже земля не може і не повинна бути товаром, оскільки земля - це є
надбання і цінність всієї нашої нації, всього нашого народу.
Звернувся до голови обласної державної адміністрації Вельбівця О.І. з
проханням збільшити фінансову допомогу родинам моряків, полонених
Російською Федерацією.
Поінформував, що у селі Заячківка Христинівського району в
навчальному закладі поруч із держаними символами України розміщений
портрет Януковича В.Ф. Звернувся до керівництва області перевірити
інформацію та притягнути винних до відповідальності.
Воронов С.П. акцентував увагу на ситуації, яка склалася у місті Сміла,
пов’язану з боргами за газ.
Звернувся до правоохоронних органів з вимогою ретельно розслідувати
факти щодо «рейдерського» захоплення влади в місті Сміла.
Далібожак І.С. повідомив, що почастішали афери з встановленням
пластикових вікон за низькими тарифами. Поінформував, що з означеного
питання звернувся до правоохоронних органів.
Далібожак В.М. звернулася до керівництва області з проханням
звернути увагу та провести ремонтні роботи на залізничному переїзді біля
села Сигнаївка.
Вельбівець О.І. повідомив, що ремонтні роботи на ділянці дороги через
переїзд біля села Сигнаївка включено до плану Стратегії ремонту доріг
Черкаської області в рамках ремонту транспортної магістралі області дороги
Н-16 Золотоноша – Умань. Також поінформував, що виготовлена проектнокошторисна документація. Зазначив, що це є одне із пріоритетних напрямків
завдань на цій ділянці.
Баштан О.В. заявив, що фракція Радикальної партії Олега Ляшка
підтримує звернення щодо продовження мораторію на продаж земель
сільськогосподарського призначення, зоголошене депутатом обласної ради
Коваленком О.А.
Зачитав звернення до голови обласної державної
адміністрації Вельбівця О.І., першого заступника голови обласної ради
Тарасенка В.П. щодо сприяння у вирішенні питання фінансового
забезпечення діяльності обласного осередку Всеукраїнської організації
інвалідів «Союз організації інвалідів України».
Пошиваник М.М. вніс пропозицію надати час для виступу голові
Христинівської районної державної адміністрації Денисюк Л.М.
Гайович В.Ю. повідомив, що відбувся об’єднавчий собор, якого чекав
весь український народ, Україна отримала незалежну автокефальну
православну церкву. Привітав депутатів обласної ради, громадськість з цією
подією.
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Голосування за надання часу для виступу голові
Христинівської районної державної адміністрації Денисюк Л.М.
(пропозиція депутата обласної ради Пошиваника М.М.)
«За» - 41, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 25.
(пропозиція не прийнята)
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., який повідомив, що надсилав звернення з
проханням підготувати інформацію щодо відвідування депутатами
Черкаської обласної ради пленарних засідань обласної ради у 2018 році.
Запропонував заслухати інформацію.
Тарасенко В.П. повідомив, що інформація підготовлена. Запропонував
заслухати інформацію після затвердження порядку денного.
Голосування за порядок денний (за основу)
«За» - 66, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
Мушієк М.Г. зазначив, що питання «Про підтримку депутатського
звернення Черкаської обласної ради VII скликання до Президента України
Порошенка П.О. щодо негайного скасування постанови Кабінету Міністрів
України про підвищення ціни на газ для населення» та питання «Про
звернення депутатів Черкаської обласної ради до Генерального прокурора
України Луценка Ю.В. щодо звільнення із займаної посади та органів
прокуратури прокурора Черкаської області Овчаренка С.А.» не були
підтримані на засіданні президії. Запропонував депутатам обласної ради
включити зазначені питання в порядок денний пленарного засідання.
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Мушієка М.Г. щодо
включення в порядок денний пленарного засідання питання «Про підтримку
депутатського звернення Черкаської обласної ради VII скликання до
Президента України Порошенка П.О. щодо негайного скасування постанови
Кабінету Міністрів України про підвищення ціни на газ для населення»
«За» -35, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 8, «Не голосувало» - 26.
(пропозиція не прийнята)
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Мушієка М.Г. щодо
включення в порядок денний пленарного засідання питання «Про звернення
депутатів Черкаської обласної ради до Генерального прокурора України
Луценка Ю.В. щодо звільнення із займаної посади та органів прокуратури
прокурора Черкаської області Овчаренка С.А.»
«За» -25, «Проти» - 1, «Утрималося» - 12, «Не голосувало» - 31.
(пропозиція не прийнята)
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Омаргалієв К.С.
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Лошков О.Г., який звернув увагу на те, що відповідно до Регламенту
обласної ради на позачерговій сесії розглядаються невідкладні питання чи
надзвичайні ситуації. Зазначив, що питання «Про громадську організацію
«Футбольний клуб «Черкащина – Академія» не містить обгрунтування щодо
необхідності розгляду на позачерговому пленарному засіданні, воно має бути
розглянутим просто на черговому пленарному засіданні.
Голосування за порядок денний (в цілому)
«За» -57, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 11.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Паніщев Б.Є., Ботнар Ю.А.
Тарасенко В.П. запропонував заслухати керівника секретаріату
обласної ради Паніщева Б.Є. з інформацією щодо відвідування депутатами
Черкаської обласної ради пленарних засідань обласної ради у 2018 році та
перейти до розгляду питань позачергової сесії обласної ради.
Паніщев Б.Є. надав інформацію.
1. СЛУХАЛИ:
Карманніка Р.В. - Про Програму економічного і соціального розвитку
Черкаської області на 2019 рік.
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Яріш А.А., Ботнар Ю.А., Вельбівець О.І.,
Северин О.Ф.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про Програму економічного і
соціального розвитку Черкаської області на 2019 рік» приймається,
додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 55, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14.
2. СЛУХАЛИ:
Чубаня С.В. - Про затвердження Програми розвитку автомобільних
доріг загального користування Черкаської області на 2019-2022 роки.
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Вельбівець О.І., Рябошлик О.В., Братаніч В.А.,
Мушієк М.Г., Северин О.Ф., Костюченко В.О., Гончаренко В.Г.,
Омаргалієв К.С., Плічко Г.І., Ботнар Ю.А., Булатецький М.І., Тарасенко В.П.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про затвердження Програми розвитку
автомобільних доріг загального користування Черкаської області на
2019-2022 роки» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 64, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
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3. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. – Про Програму організації рятування людей на водних
об’єктах Черкаської області на 2019- 2023 роки.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про Програму організації рятування
людей на водних об’єктах Черкаської області на 2019-2023 роки»
приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 62, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
4. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про Програму фінансової підтримки підприємств
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області
на 2019-2021 роки.
ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Лошков О.Г.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про Програму фінансової підтримки
підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Черкаської області на 2019-2021 роки» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 56, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13.
5. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про внесення змін до Обласної програми
забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до Обласної
програми забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки» приймається,
додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 60, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
6. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. – Про внесення змін до рішення обласної ради від
29.04.2011 № 5-5/VІ „Про затвердження обласної цільової програми
забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду на
2011-2015 роки“.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 29.04.2011 № 5-5/VІ «Про затвердження обласної цільової програми
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забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду на
2011-2015 роки» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 59, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
7. СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. – Про утворення статутного капіталу комунальних
некомерційних підприємств.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Лошков О.Г.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про утворення статутного капіталу
комунальних некомерційних підприємств» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 55, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14.
8. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. – Про затвердження технічних документацій із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості).
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про затвердження технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 16.
9. СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. – Про внесення змін до рішення обласної ради від
16.12.2016 № 10-27/VII «Про порядок укладання контрактів з керівниками
підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Черкаської області та затвердження типових форм контрактів»
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Тарасенко В.П., Вельбівець О.І.
Лошков О.Г. зазначив, що у пункті 22, де мова йдеться про
преміювання, надання матеріальної винагороди, здійснюється відповідно до
розпорядження голови Черкаської обласної ради, але на сьогоднішній день
голови Черкаської обласної ради, як такого немає, є лише перший заступник,
тому запропонував доповнити проект рішення вказавши посадову особу, яка
виконує обов’язки у разі відсутності голови обласної ради.
Голосування (за основу)
«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 17.
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Голосування за пропозицію депутата обласної ради Лошкова О.Г.
«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 17.
Голосування (в цілому)
«За» - 54, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 16.12.2016 № 10-27/VII «Про порядок укладання контрактів з
керівниками
підприємств,
установ,
закладів
спільної
власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області та затвердження
типових форм контрактів» приймається, додається.
Тарасенко В.П. оголосив перерву.
(Перерва)
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 55 депутатів.
10. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. – Про призначення Дудника О.М. на посаду головного
лікаря комунального некомерційного підприємства «Черкаська обласна
лікарня Черкаської обласної ради».
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Дудника О.М. на
посаду головного лікаря комунального некомерційного підприємства
«Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» приймається,
додається.
Голосування
«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11.
11. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. – Про призначення Журби С.В. на посаду головного
лікаря комунального некомерційного підприємства «Черкаський обласний
кардіологічний центр Черкаської обласної ради»
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Журби С.В. на
посаду головного лікаря комунального некомерційного підприємства
«Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 9.
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12. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. – Про призначення Кухаря А.К. на посаду головного
лікаря комунального некомерційного підприємства «Черкаська обласна
психіатрична лікарня Черкаської обласної ради».
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Кухаря А.К. на
посаду головного лікаря комунального некомерційного підприємства
«Черкаська обласна психіатрична лікарня Черкаської обласної ради»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
13. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. – Про призначення Борозенця А.В. на посаду головного
лікаря комунального некомерційного підприємства «Черкаський обласний
наркологічний диспансер Черкаської обласної ради».
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Борозенця А.В. на
посаду головного лікаря комунального некомерційного підприємства
«Черкаський обласний наркологічний диспансер Черкаської обласної ради»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13.
14. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. – Про призначення Олійника М.І. на посаду головного
лікаря комунального некомерційного підприємства «Черкаський обласний
протитуберкульозний диспансер Черкаської обласної ради».
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Олійника М.І. на
посаду головного лікаря комунального некомерційного підприємства
«Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер Черкаської обласної
ради» приймається, додається.
Голосування
«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6.
15. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. – Про призначення Осауленка К.Ф. на посаду головного
лікаря комунального некомерційного підприємства «Черкаський обласний
шкірно-венерологічний диспансер Черкаської обласної ради»
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Осауленка К.Ф. на
посаду головного лікаря комунального некомерційного підприємства
«Черкаський обласний шкірно-венерологічний диспансер Черкаської
обласної ради» приймається, додається.
Голосування
«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
16. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. – Про призначення Коваленка І.О. на посаду головного
лікаря комунального некомерційного підприємства «Черкаська обласна
стоматологічна поліклініка Черкаської обласної ради».
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Коваленка І.О. на
посаду головного лікаря комунального некомерційного підприємства
«Черкаська обласна стоматологічна поліклініка Черкаської обласної ради»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11.
17. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. – Про призначення Валової М.О. на посаду директора
комунального некомерційного підприємства «Черкаський обласний центр
планування сім’ї та репродукції людини Черкаської обласної ради"
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Валової М.О. на
посаду директора комунального некомерційного підприємства «Черкаський
обласний центр планування сім’ї та репродукції людини Черкаської обласної
ради» приймається, додається.
Голосування
«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
18. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. – Про призначення Шамрая С.С. на посаду директора
комунального закладу «Смілянська спеціальна загальноосвітня школаінтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради».
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення Шамрая С.С. на
посаду директора комунального закладу «Смілянська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 9.
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ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Ботнар Ю.А.
19. СЛУХАЛИ:
Кравченко Н.М. – Про внесення змін до рішення обласної ради від
22.12.2017 № 19-22/VII «Про обласний бюджет на 2018 рік»
ВИСТУПИЛИ: Зеленський М.В., Вельбівець О.І.
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 (із змінами та доповненнями)
«За» - 51, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
20. СЛУХАЛИ:
Кравченко Н.М. – Про обласний бюджет на 2019 рік.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Мушієк М.Г., Лупашко О.В., Лашкул В.Г.,
Омаргалієв К.С., Коваленко В.М., Лошков О.Г.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2019 рік»
приймається, додається.
Голосування (із змінами та доповненнями)
«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 14.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., який повідомив, що надійшла пропозиція
надати час для виступу голові Христинівської районної державної
адміністрації Денисюк Л.М.
Голосування за надання часу для виступу голові Христинівської районної
державної адміністрації Денисюк Л.М.
«За» - 38, «Проти» - 1, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 23.
(пропозиція не прийнята)
21. СЛУХАЛИ:
Карманіка Р.В. – Про внесення змін у додаток до рішення обласної
ради від 25.06.2015 № 41-1/VI «Про перспективний план формування
територій громад Черкаської області».
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін у додаток до
рішення обласної ради від 25.06.2015 № 41-1/VI «Про перспективний план
формування територій громад Черкаської області» приймається, додається.
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Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 15.
22. СЛУХАЛИ:
Тарасенко В.П. – Про громадську організацію «Футбольний клуб
«Черкащина-Академія».
ВИСТУПИЛИ: Доманський В.М., Вельбівець
Овчаренко С.А., Булатецький М.І., Коваленко В.М.

О.І.,

Воронов

С.П.,

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про громадську організацію
«Футбольний клуб «Черкащина-Академія» приймається, додається.
Голосування
«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14.
23. СЛУХАЛИ:
Тарасенко В.П. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Президента України Порошенка П.О., Голови Верховної Ради України
Парубія А.В., Премʼєр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо продовження
мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Президента України Порошенка П.О., Голови Верховної
Ради України Парубія А.В., Премʼєр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо
продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського
призначення» приймається, додається.
Голосування
«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 12.
Тарасенко В.П. оголосив позачергову сесію Черкаської обласної ради
сьомого скликання закритою.

Перший заступник голови

В. Тарасенко

