ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VII скликання
Двадцять дев’ята сесія

ПРОТОКОЛ
05.03.2019

м. Черкаси

№ 50

пленарного засідання
обласної ради
(продовження роботи)

1. Обрано депутатів до обласної ради

- 84

2. Взяли участь у роботі сесії
обласної ради

- 50

3. Присутніх запрошених осіб
(Списки додаються)

- 29

Головуючий – Тарасенко В.П.
Секретаріат:
Доманський В.М., Павличук В.М., Овчаренко С.А.,
Клімов
Є.П.,
Борисенко
І.І.,
Далібожак
В.М.,
Пошиваник М.М.

2
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 47 депутати.
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)
(Вручення Державних нагород)
Тарасенко В.П. оголосив, що на засіданні постійної комісії з питань
регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та
захисту прав людини, що відбулася сьогодні о 9 годині 05 березня, прийнято
рішення запропонувати депутатам обласної ради повернутися до розгляду
питань № 9 «Про внесення змін до Регламенту Черкаської обласної ради VII
скликання» та №10 «Про внесення змін до рішення Черкаської обласної ради
від 19.02.2016
№ 3-5/VII «Про Положення про постійні комісії обласної ради» порядку
денного.
Голосування щодо повернення до голосування з питання №9 «Про внесення
змін до Регламенту Черкаської обласної ради VIІ скликання» (пропозиція
постійної комісії обласної ради з питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини)
(І голосування)
«За» - 40, «Проти» -0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 8.
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 50 депутатів.
Голосування щодо повернення до голосування з питання №9 «Про внесення
змін до Регламенту Черкаської обласної ради VIІ скликання» (пропозиція
постійної комісії обласної ради з питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини)
(ІІ голосування)
«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 5.
9. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про внесення змін до Регламенту Черкаської обласної
ради VIІ скликання.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до Регламенту
Черкаської обласної ради VIІ скликання» приймається, додається.
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Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 3.
Голосування щодо повернення до голосування з питання №10 «Про внесення
змін до рішення Черкаської обласної ради від 19.02.2016 № 3-5/VII «Про
Положення про постійні комісії обласної ради» (пропозиція постійної комісії
обласної ради з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення
правопорядку та захисту прав людини)
«За» - 45, «Проти» -0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 3.
10. СЛУХАЛИ:
Лошкова О.Г. - Про внесення змін до рішення Черкаської обласної ради
від 19.02.2016 № 3-5/VII "Про Положення про постійні комісії обласної
ради".
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення
Черкаської обласної ради від 19.02.2016 № 3-5/VII "Про Положення про
постійні комісії обласної ради" приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 44, «Проти» - 1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 4.
11. СЛУХАЛИ:
Лошкова О.Г. - Про внесення змін до рішення Черкаської обласної
ради від 19.02.2016 № 3-4/VII «Про Положення про президію обласної ради».
Вніс пропозицію від політичної партії ВО «Свобода» у розділ 3, а саме:
«Рішення президії приймаються простою більшістю голосів членів президії,
присутніх на засіданні» замінити «Рішення президії приймаються більшістю
голосів членів президії від загального складу».
Голосування
«За» - 40, «Проти» - 0, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 7.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
12. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про затвердження звіту за результатами роботи
комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про затвердження звіту за
результатами роботи комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності
Черкаської обласної ради» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 4.
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13. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про затвердження Антикорупційної програми
Черкаської обласної ради на 2019 рік
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про затвердження Антикорупційної
програми Черкаської обласної ради на 2019 рік» приймається, додається.
Голосування
«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6.
14. СЛУХАЛИ:
Лошкова О.Г. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Верховної Ради України щодо прийняття Кодексу депутатської етики.
Голосування
«За» - 39, «Проти» - 0, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 10.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято
(протокольно)
15. СЛУХАЛИ:
Паніщева Б.Є. - Про внесення змін до Положення про помічникаконсультанта депутата Черкаської обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П.
Голосування
«За» - 39, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято
(протокольно)
16. СЛУХАЛИ:
Паніщева Б.Є. - Про внесення змін до Положення про порядок та
умови надання одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок
коштів обласного бюджету.
ВИСТУПИЛИ: Ковбоша О.Р., Тарасенко В.П., Лошков О.Г., Северин О.Ф.
Голосування
«За» - 34, «Проти» - 1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 16.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято
(протокольно)
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17. СЛУХАЛИ:
Паніщева Б.Є. - Про перерозподіл та використання коштів для надання
одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів обласного
бюджету.
Голосування
«За» - 41, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято
(протокольно)
18. СЛУХАЛИ:
Паніщева Б.Є. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
19.02.2016 № 3-7/VII «Про структуру і чисельність виконавчого апарату
обласної ради».
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 19.02.2016 № 3-7/VII «Про структуру і чисельність виконавчого
апарату обласної ради» приймається, додається.
Голосування
«За» - 47, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
19. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про визнання таким, що втратило чинність, рішення
Черкаської обласної ради від 04.03.2004 № 15-16 «Про організацію
щорічного обласного конкурсу на кращу сільську раду».
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про визнання таким, що втратило
чинність, рішення Черкаської обласної ради від 04.03.2004 № 15-16 «Про
організацію щорічного обласного конкурсу на кращу сільську раду»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 47, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
20. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про клопотання щодо нагородження Грамотою
Верховної Ради України трудового колективу Уманського національного
університету садівництва.
ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Лупашко О.В.
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про клопотання щодо нагородження
Грамотою Верховної Ради України трудового колективу Уманського
національного університету садівництва» приймається, додається.
Голосування
«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 5.
21. СЛУХАЛИ:
Паніщева Б.Є. - Про клопотання щодо нагородження Грамотою
Верховної Ради України Непочатенко О.О.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Лупашко О.В.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про клопотання щодо нагородження
Грамотою Верховної Ради України Непочатенко О.О.» приймається,
додається.
Голосування
«За» - 46, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6.
22. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про клопотання щодо нагородження Почесною
грамотою Верховної Ради України Підгорного А.В.
ВИСТУПИЛИ: Підгорний А.В. виступив із заявою про конфлікт інтересів.
Заявив, що участі у голосуванні брати не буде.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про клопотання щодо нагородження
Почесною грамотою Верховної Ради України Підгорного А.В.» приймається,
додається.
Голосування
«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
23. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про погодження надання
Жашківському
виробничому управлінню житлово-комунального господарства спеціального
дозволу на користування надрами.
Голосування
«За» - 42, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Похольчук Р.В., Сахно А.П.
Вельбівець О. І. запропонував повернутися повторно до голосування,
так як не спрацювала кнопка в електронній системі для голосування «Рада».
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Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 47 депутатів.
Голосування за пропозицію Вельбівця О.І. щодо повернення до голосування з
питання №23. «Про погодження надання Жашківському виробничому
управлінню житлово-комунального господарства спеціального дозволу на
користування надрами»
«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
(пропозиція прийнята)
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 0.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про погодження надання
Жашківському
виробничому
управлінню
житлово-комунального
господарства спеціального дозволу на користування надрами» приймається,
додається.
24. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про погодження надання Товариству з додатковою
відповідальністю «Золотоніський маслоробний комбінат» спеціального
дозволу на користування надрами.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про погодження надання Товариству з
додатковою відповідальністю «Золотоніський маслоробний комбінат»
спеціального дозволу на користування надрами» приймається, додається.
Голосування
«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 0.
25. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про погодження надання Товариству з обмеженою
відповідальністю «БОН БУАССОН БЕВЕРІДЖ» спеціального дозволу на
користування надрами.
Голосування
«За» - 40, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 6.
ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В., Вельбівець О.І., Баштан О,В., Ботнар Ю.А.,
Лошков О.Г.
Лупашко О.В. запропонував повернутися до голосування.
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Голосування за пропозицію депутата обласної ради Лупашка О.В. щодо
повернення до голосування
«За» - 40, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
ВИСТУПИЛИ: Баштан О.В., Ботнар Ю.А., Вельбівець О.І.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
26. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про погодження товариству з обмеженою
відповідальністю «Корсунь-Шевченківський цегельний завод» надання у
користування надр.
ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про погодження товариству з
обмеженою відповідальністю «Корсунь-Шевченківський цегельний завод»
надання у користування надр » приймається, додається.
Голосування
«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
27. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про надання гірничого відводу ТОВ «Маньківський
завод будівельних матеріалів» для розробки Маньківського родовища
суглинків.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання гірничого відводу ТОВ
«Маньківський завод будівельних матеріалів» для розробки Маньківського
родовища суглинків» приймається, додається.
Голосування
«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
28. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про території та об’єкти природно-заповідного фонду
області.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про території та об’єкти природнозаповідного фонду області» для розробки Маньківського родовища
суглинків» приймається, додається.
Голосування
«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4.
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29. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про обласну соціальну програму забезпечення рівних
прав та можливостей жінок та чоловіків на період до 2021 року.
ВИСТУПИЛИ: Доманський В.М., Ковбоша О.Р., Борисенко І.І.,
Зеленський М.В.
Голосування
«За» - 37, «Проти» - 6, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 4.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято
(протокольно)
30. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
24.04.2015
№
39-4/VI
«Про
програму
підтримки
розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Черкаській області на
період до 2020 року».
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 24.04.2015 № 39-4/VI «Про програму підтримки розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Черкаській області на
період до 2020 року» приймається, додається.
Голосування
«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
31. СЛУХАЛИ:
Чубаня С.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
24.03.2017 № 13-5/VII «Про затвердження Програми підвищення рівня
безпеки дорожнього руху на період до 2020 року».
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Северин О.Ф., Судакевич В.Г.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 24.03.2017 № 13-5/VII «Про затвердження Програми підвищення
рівня безпеки дорожнього руху на період до 2020 року» приймається,
додається.
Голосування
«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
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32. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - 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» - 39, «Проти» - 6, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято
(протокольно)
33. СЛУХАЛИ:
Зеленського М.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
26.06.2012 № 16-10/VI «Про заснування обласної стипендії перспективним
спортсменам області».
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Коваленко В.М., Лупашко О.В., Яріш А.А.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 32, «Проти» - 1, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 10.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято
(протокольно)
34. СЛУХАЛИ:
Касян Т.В. - Про затвердження списку воїнів ОУН-УПА, які
проживають на території області.
Голосування
«За» - 33, «Проти» - 0, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 12.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Коваленко В.М., Судакевич В.Г.,
Похольчук Р.В., Воронов С.П.
Коваленко В.М. запропонувала повернутися до голосування із
означеного питання.
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Коваленко В.М. щодо
повернення до голосування з питання №34. Про затвердження списку воїнів
ОУН-УПА, які проживають на території області
«За» - 38, «Проти» - 0, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 6.
(пропозиція не прийнята)
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято
(протокольно)
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35. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., Голови Верховної Ради України
Парубія А.В. щодо перевірки обґрунтованості зниження закупівельних цін на
молоко в Черкаській області, приведення їх до економічно обґрунтованого
рівня та розробки ефективного механізму державної підтримки
сільгоспвиробників, які займаються молочним скотарством.
ВИСТУПИЛИ: Клімов Є.П., який запропонував включити в текст звернення
«молоко 1 гатунку та 2 гатунку від особистих селянських господарств».
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., Голови
Верховної Ради України Парубія А.В. щодо перевірки обґрунтованості
зниження закупівельних цін на молоко в Черкаській області, приведення їх
до економічно обґрунтованого рівня та розробки ефективного механізму
державної підтримки сільгоспвиробників, які займаються молочним
скотарством» приймається, додається.
Голосування
«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
36. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Генеральної прокуратури, Національного антикорупційного бюро України,
Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо
перевірки дотримання чинного законодавства у вирішенні земельних питань
Вотилівською сільською радою Лисянського району Черкаської області та
стану інвентаризації земель державної власності в її адміністративних межах
(земель сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту
села Вотилівка), які передавалися в оренду та приватну власність упродовж
2013-2019 років.
ВИСТУПИЛИ: Павличук В.М.
Голосування
«За» - 42, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято
(протокольно)
37. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Кабінету Міністрів України, Черкаської обласної державної адміністрації
щодо встановлення строків подання заявок на участь у конкурсному відборі
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проектів ДФРР до 01 квітня поточного року для ОТГ, вибори в яких
відбулися у грудні місяці минулого року.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Кабінету Міністрів України, Черкаської обласної державної
адміністрації щодо встановлення строків подання заявок на участь у
конкурсному відборі проектів ДФРР до 01 квітня поточного року для ОТГ,
вибори в яких відбулися у грудні місяці минулого року» приймається,
додається.
Голосування
«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4.
38. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
правоохоронних
органів
Черкаської
області
щодо
зариблення
Звенигородського водосховища рослиноїдними видами риб.
ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради
до правоохоронних органів Черкаської області щодо
зариблення Звенигородського водосховища рослиноїдними видами риб»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4.
39. СЛУХАЛИ:
Тарасенка А.В. - Про депутатський запит депутата Черкаської обласної
ради Воронова С.П. щодо проблем, пов’язаних із забезпеченням лікувальним
харчуванням хворих на рідкісні (орфанні) захворювання
Голосування
«За» - 39, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 9.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято
(протокольно)
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40. СЛУХАЛИ:
Тарасенка А.В. - Про депутатський запит депутата Черкаської обласної
ради Воронова С.П. до прокурора Черкаської області Овчаренка С.А. щодо
можливих неправомірних дій з боку Холодноярської державної
сортодослідної станції.
Голосування
«За» - 27, «Проти» - 0, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 17.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято
(протокольно)
41. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва,
зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури
(рибництва), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30
січня 2019 року № 110.
ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В., Колодка І.І.
Голосування
«За» - 42, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято
(протокольно)
ВИСТУПИЛИ: Северин О.Ф., Доманський В.М.. Плічко В.Г.,
Пошиваник М.М., Павличук В.М., Баштан О.В., Ковбоша О.Р., Воронов С.П.
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Доманського В. М. щодо
повернення до голосування з питання № 25 «Про погодження надання
Товариству з обмеженою відповідальністю "БОН БУАССОН БЕВЕРІДЖ"
спеціального дозволу на користування надрами»
«За» - 37, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 10.
(пропозиція не прийнята)
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Доманського В. М. щодо
повернення до голосування з питання № 34 «Про затвердження списку воїнів
ОУН-УПА, які проживають на території області»
«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 5.
(пропозиція прийнята)
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34. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про затвердження списку воїнів ОУН-УПА, які
проживають на території області.
Голосування
«За» - 41, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 6.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято
(протокольно)
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Павличука В. М. щодо
повернення до голосування з питання № 36 «Про звернення депутатів
Черкаської обласної ради до Генеральної прокуратури, Національного
антикорупційного бюро України, Державної служби України з питань
геодезії, картографії та кадастру щодо перевірки дотримання чинного
законодавства у вирішенні земельних питань Вотилівською сільською радою
Лисянського району Черкаської області та стану інвентаризації земель
державної власності в її адміністративних межах (земель
сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту села
Вотилівка), які передавалися в оренду та приватну власність
упродовж 2013-2019 років»
«За» - 38, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11.
(пропозиція не прийнята)
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Баштана О.В. щодо
повернення до голосування з питання № 41 «Про звернення депутатів
Черкаської обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо внесення змін
до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської
продукції, аквакультури (рибництва), затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 30 січня 2019 року № 110»
«За» - 34, «Проти» - 1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 13.
(пропозиція не прийнята)
Тарасенко В.П. акцентував увагу депутатів обласної ради на тому, що
депутати місцевих рад зобов’язані щорічно до першого квітня подавати
електронну декларацію за минулий рік шляхом її заповнення на офіційному
сайті НАЗК.
Оголосив 29 сесію обласної ради сьомого скликання закритою.

Перший заступник голови

В. Тарасенко

