
 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

сьомого скликання 

                                           

третя сесія 

 

                                                          П Р О Т О К О Л 

 

 

19.02.2016                                               м. Черкаси                             №  5 

 

                                     

 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    84    

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -    66 

 

3. Присутніх запрошених осіб     -    84  

   

 

   (Списки  додаються) 

 

 

Секретаріат:   Качинська І.М., Бондарук В.В., Зуєнко В.Л., Мельник І.М., 

Плічко Г.І. 

 

У роботі сесії взяв участь головний консультант Управління по зв’язках з 

місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату 

Верховної Ради України Будник М.А. 
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Порядок денний: 

1. Про продовження терміну дії контракту з Дудником О.М. 

Доповідають: 

 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

2. Про призначення Волошина О.О. директором комунальної установи 

Черкаської обласної ради «Черкаський обласний центр фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» 

Доповідають: 

 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

3. Про Регламент обласної ради 

Доповідають: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

4. Про Положення про президію обласної ради 

Доповідають: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

5. Про Положення про постійні комісії обласної ради  

Доповідають: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 
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Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

6. Про Положення про помічника-консультанта депутата обласної ради  

Доповідають: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

7. Про  структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради 

Доповідають: 

 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

  

8. Про умови оплати праці голови обласної ради 

Доповідають: 

 

Праведник  

Олексій Петрович 

-  начальник відділу правового забезпечення та 

кадрової роботи управління організаційно-

правового та інформаційного забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

9. Про порядок виплати середньої заробітної плати звільненій з виборної посади 

голови обласної ради 

Доповідають: 

 

Вельбівець 

Олександр Іванович  

- голова обласної ради 

 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 
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10. Про порядок виплати середньої заробітної плати звільненій з виборної посади 

першого заступника голови обласної ради 

Доповідають: 

 

Вельбівець 

Олександр Іванович  

- голова обласної ради 

 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

11. Про програму економічного і соціального розвитку Черкаської області на 

2016 рік 

Доповідають: 

 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку облдержадміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

  

12. Про цільову програму «Впровадження в Черкаській області проекту 

Програми розвитку Європейського Союзу (ЄС) та Організації Об’єднаних Націй 

(ПРООН) «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза –III на 2016-2018 

роки» 

Доповідають: 

 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку облдержадміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

13. Про Регіональну програму інформатизації Черкаської області на 2016-2017 

роки «Електронна Черкащина» 

Доповідають: 

 

Пасічник 

Сергій Леонідович 

- в.о. начальника управління культури та 

зв’язків з громадськістю 

облдержадміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

 

 



 5 

14. Про комплексну програму функціонування та розвитку системи цивільного 

захисту області, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення 

регіонального матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідації 

надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період на 2016 – 2017 роки 

Доповідають: 

 

Криворучко 

Олександр Миколайович 

-  директор Департаменту з питань цивільного 

захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

15. Про затвердження комплексної програми забезпечення техногенної та 

пожежної безпеки на території області, вжиття заходів щодо ліквідації наслідків 

можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2016-2020 роки 

Доповідають: 

 

Озеран 

Сергій Анатолійович 

- перший заступник начальника Управління 

державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у області 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

16. Про обласну цільову програму підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі «Власний дім» на 2016- 2020 роки 

Доповідають: 

 

Полтавець 

Віталій Петрович 

- в.о. директора Департаменту розвитку 

інфраструктури та житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації 

Кокодзей 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань розвитку інфраструктури та житлово-

комунального господарства 

 

 17. Про обласну програму «Шкільний автобус» на 2016 – 2020 роки  

Доповідають: 

Сімушина  

Оксана Іванівна 

- заступник начальника управління освіти і 

науки облдержадміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  
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 18. Про внесення змін до рішення обласної ради від 14.12.2011 № 10-3/VI 

«Про обласну програму підвищення якості шкільної природничо-математичної 

освіти на період до 2015 року» 

Доповідають: 

 

Сімушина  

Оксана Іванівна 

- заступник начальника управління освіти і 

науки облдержадміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

 19. Про затвердження Програми створення обласного страхового фонду 

документації на 2016 – 2020 роки 

Доповідають: 

 

Клименко 

Тетяна Анатоліївна 

- директор  Державного архіву області 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

 20. Про затвердження Програми правової освіти населення Черкаської 

області на 2016 – 2020 роки 

Доповідають: 

 

Спєваков 

Євген Васильович 

-  перший заступник начальника Головного 

територіального управління юстиції у області 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

 21. Про внесення змін до обласної комплексної програми „Турбота” на 

2014 – 2020 роки 

Доповідають: 

 

Чикало 

 Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації 

Баштан 

Олег Васильович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 
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 22. Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.12.2006 № 6-3/V 

«Про програму розвитку фізичної культури і спорту в області на 2007 – 2011 

роки» 

Доповідають: 

 

Зеленський  

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім’ї, молоді 

та спорту облдержадміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

 23. Про дострокове припинення виконання програми розвитку хортингу в 

Черкаській області на 2013 – 2017 роки» 

Доповідають: 

 

Зеленський  

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім’ї, молоді 

та спорту облдержадміністрації 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

 24. 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: 

 

Пасічник 

Сергій Леонідович 

- в.о. начальника управління культури та 

зв’язків з громадськістю 

облдержадміністрації 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

25. Про території та об’єкти природно-заповідного фонду області 

Доповідають: 

 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 
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 26. Про надання погодження ТОВ «Новий світ-Агро» на користування 

ділянками надр з метою геологічного вивчення , у тому числі дослідно-

промислову розробку родовища прісних підземних вод в адмінмежах 

Городницької сільської ради Уманського району 

Доповідають: 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

27. Питання управління  майном обласної комунальної власності 

 

1) Про прийняття військового майна у спільну власність територіальних 

громад сіл, селиш, міст Черкаської області 

Доповідають: 

 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

2) Про передачу майна комунальної власності 

Доповідають: 

 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

3) Про списання майна комунальної власності 

Доповідають: 

 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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4) Про оренду комунального майна бюджетними установами  

Доповідають: 

 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

5) Про оренду майна комунального підприємства «Управління по 

експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної власності» 

Доповідають: 

 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

6) Про встановлення пільгової орендної плати на 2016 рік 

Доповідають: 

 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

7) Про часткове звільнення від сплати надходжень від орендної плати 

Доповідають: 

 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 

 



 10 

8) Про зміну найменування та затвердження Статуту у новій редакції 

Смілянської спеціальної загальноосвітньої школи –інтернату Черкаської 

обласної ради  

Доповідають: 

 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

9) Про зміну найменування Бабанської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату Черкаської обласної ради та затвердження Статуту 

Доповідають: 

 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

10) Про реорганізацію Чигиринської спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату I-II ступенів Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

11) Про внесення змін до рішень обласної ради 

Доповідають: 

 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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12) Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.04.2011 № 5-27/VI 

Доповідають: 

 

Праведник  

Олексій Петрович 

- начальник відділу правового забезпечення та 

кадрової роботи управління організаційно-

правового та інформаційного забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

13) Про внесення змін до рішення обласної ради від 27.12.2013 № 27-12/VI 

«Про передачу та списання майна обласної комунальної власності» 

Доповідають: 

 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

14) Про оренду цілісного майнового комплексу Черкаського обласного 

комунального підприємства «Фармація» 

Доповідають: 

 

Праведник  

Олексій Петрович 

- начальник відділу правового забезпечення та 

кадрової роботи управління організаційно-

правового та інформаційного забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

28. Про перейменування села Ленінське Смілянського району 

Доповідають: 

 

Мовчан  

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
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29. Про перейменування села Ленінське Чорнобаївського району 

Доповідають: 

 

Мовчан  

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

30. Про комісію обласної ради з питань поновлення прав реабілітованих 

Доповідають: 

 

Праведник  

Олексій Петрович 

- начальник відділу правового забезпечення та 

кадрової роботи управління організаційно-

правового та інформаційного забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

31. Про план роботи Черкаської обласної ради на 2016 рік 

Доповідають: 

 

Мовчан  

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

32. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Генеральної 

прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної 

фіскальної служби України щодо забезпечення належного, повного та 

об’єктивного розслідування фактів самовільного зайняття земельних ділянок, 

ухилення від сплати податків та привласнення чужого майна ФГ «РОМ» 

Доповідає: 

 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- керівник депутатської фракції «Відродження» 
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33. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про внесення змін 

до чинного законодавства щодо передачі органам місцевого самоврядування 

повноважень в частині передачі земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності 

Доповідає: 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

34. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо не підтримання внесення змін до Конституції України в частині 

надання особливого статусу Донбасу 

Доповідає: 

Гайович 

Вадим Юрійович 

- представник депутатської фракції 

Радикальної партії Олега Ляшка 

 

35. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до депутатів 

Верховної Ради України, Міністра охорони здоров’я України О.Квіташвілі щодо 

виділення додаткових коштів для медичного забезпечення Христинівського 

району 

Доповідає: 

Гайович 

Вадим Юрійович 

- представник депутатської фракції 

Радикальної партії Олега Ляшка 

 

36. Про звернення депутатів обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про вжиття заходів щодо 

покращення соціально-економічного розвитку регіону 

Доповідає: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

 

37. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України, Міністерства освіти і науки України та Національного банку 

України щодо передачі Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ 

«Університет банківської справи» з державної власності до спільної власності 

територіальних громад Черкаської області з віднесенням його до сфери 

управління Черкаської обласної ради 

Доповідає: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 
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38. Про звернення до Президента України та Верховної Ради України щодо 

віднесення змін до Конституції України в частині призначення голів місцевих 

державних адміністрацій 

Доповідає: 

Мушієк  

Михайло Григорович 

- керівник депутатської фракції політичної 

партії Всеукраїнського об’єднання 

«Батьківщина» 

 

39. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо функціонування Державного закладу «Спеціалізована 

медико-санітарна частина № 14» Міністерства охорони здоров’я України у 

м.Сміла Черкаської області 

Доповідає: 

Сегеда  

Андрій Віталійович 

- керівник депутатської фракції політичної 

партії «Українське об’єднання патріотів – 

УКРОП» 

 

40. Про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради 

Морозової О.О. 

Доповідає: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

 

 

41. Про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради 

Ткаченка Ю.О. 

Доповідає: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

 

 

42. Про депутатський запит депутата обласної ради Баштана О.В. 

Доповідає: 

Баштан 

Олег Васильович  

- депутат обласної ради 

 

 

43. Про депутатський запит депутата обласної ради Підгорного А.В. 

Доповідає: 

Підгорний 

Анатолій Вікторович  

- депутат обласної ради 

 

  

44. Про обрання заступника голови обласної ради 

Доповідає: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 
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45. Про депутатський запит депутата обласної ради Ботнара Ю.А. 

Доповідає: 

Ботнар  

Юрій Андрійович 

- депутат  обласної ради 

 

 

46. Про депутатський запит депутата обласної ради Судакевича В.Г. 

Доповідає: 

Судакевич  

Валентин Григорович 

- депутат  обласної ради 

 

 

47. Про депутатський запит депутата обласної ради Бачинської І.І. 

Доповідає: 

Бачинська  

Ірина Ігорівна 

- депутат  обласної ради 

 

 

48. Про депутатський запит депутата обласної ради Пошиваника М.М. 

Доповідає: 

Пошиваник  

Микола Михайлович 

- депутат  обласної ради 

 

 

49. Про звернення депутатів обласної ради до Голови Верховної Ради 

України Гройсмана В.Б. щодо внесення змін до статті 15 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

Доповідає: 

Жмуд   

Юрій Михайлович 

- депутат  обласної ради 

 

 

50. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України щодо реорганізації 

Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

Доповідає: 

Омаргалієв    

Костянтин Сапартаєвич 

- депутат  обласної ради 

 

 

51. Про звернення депутатів обласної ради до ПАТ «Черкасигаз» 

 

Доповідає: 

Сімушина     

Оксана Іванівна 

- заступник начальника управління освіти і 

науки облдержадміністрації 
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Голосування за секретаріат  

«За» -70 , «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -6 . 

 

Оголошення запитів, заяв звернень 

 

 

ВИСТУПИЛИ:   

Ботнар Ю.А. який зачитав: 

1) заяву фракції  ВО «Свобода» щодо негативних тенденцій в аграрному 

секторі після анонсованих змін податкового законодавства (додається) 

2) заяву фракції  ВО «Свобода» щодо перегляду законів України «Про 

Державний бюджет України на 2016 рік», «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», «Про внесення змін до 

бюджетного кодексу України (щодо узгодження норм Бюджетного кодексу із 

змінами до галузевого та податкового законодавства)», з соціального захисту 

громадян, скорочення закладів бюджетної сфери, забезпечення фінансової 

самодостатності місцевих бюджетів (додається). 

3) депутатський запит до т.в.о. начальника Головного управління 

Національної поліції в Дніпропертовській області Репешка І.В. щодо виплати 

належної одноразової грошової допомоги сім’ї загиблого учасника АТО       

Рижака В.Ю. 

 

Голосування  за депутатський запит Ботнара Ю.А. 

«За» -57 , «Проти» -0 , «Утрималося» - 5 «Не голосувало» -14 . 

 

4) депутатське звернення до голови облдержадміністрації Ткаченка Ю.О. 

про здійснення службової перевірки щодо правомірності доплати за житлову 

площу,  виділену Пожарській І.Я.,  та наявності у діях посадових осіб, задіяних у 

справі купівлі житла для родини загиблого учасника АТО, можливого 

корупціогенного фактору (додається).  

 

Воронов С.П. зачитав депутатські звернення: 

  до голови обласної ради Вельбівця О.І. щодо виділення коштів на 

реконструкцію каналізаційних очисних споруд районного комунального 

підприємства «Кам’янський волоканал» (додається); 

  щодо порушень прав громадян під час оформлення земельної 

документації у Кам’янському районі (додається).  

 

Ткаченко Ю.О. звернув увагу присутніх на те, що питання розглядалося на 

Раді регіонального розвитку при Президентові України. Зазначив, що перевагу 

необхідно надавати тим громадянам, які мешкають  на території району. 
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Ковбоша О.Р. звернулася з депутатським запитанням до голови обласної 

ради Вельбівця О.І. щодо надання інформації про укладення угод обласною 

радою з банками, а також про співпрацю Черкаської області з регіонами-

побратимами (додається). 

Запропонувала включити до порядку денного сесії депутатські запити: 

 до голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Завгороднього О.В. щодо зміни 

часу відправлення пасажирського поїзда № 781 Кременчук-Київ (додається).  

 

Голосування  за включення до порядку денного питання «Про 

депутатський запит депутата обласної ради Ковбоші О.Р. до голови правління 

ПАТ «Укрзалізниця» 

«За» -37 , «Проти» -9 , «Утрималося» - 7 «Не голосувало» -23 . 

 

до голови Черкаської облдержадміністрації Ткаченка Ю.О. Про 

планування та фінансування заходів у рамках загальноукраїнського проекту 

культурної інтеграції «Український Донбас» відповідно до наказу Міністерства 

культури України від 30.12.2015 № 1126 (додається). 

 

Голосування за включення до порядку денного питання «Про депутатський 

запит депутата обласної ради Ковбоші О.Р.» (до голови облдержадміністрації 

Ткаченка Ю.О.) 

«За» -37 , «Проти» -7 , «Утрималося» - 12 «Не голосувало» -22 . 

 

Волкович В.М., запропонував включити до порядку денного сесії обласної 

ради депутатський запит щодо віднесення об’єктів культурної спадщини в районі 

с. Бучак до категорії пам’яток національного значення (додається). 

Голосування   

«За» -27 , «Проти» -5 , «Утрималося» - 19 «Не голосувало» -27. 

 

 

Вельбівець О.І. запропонував продовжити час для оголошення заяв, 

повідомлень депутатів. 

Голосування  за пропозицію Вельбівця О.І. 

«За» -47 , «Проти» -9 , «Утрималося» -9 «Не голосувало» -13. 

ВИСТУПИЛИ: 

Юрченко О.В., який зачитав депутатське звернення до військового 

комісара області     Курбета Є.О. щодо сприяння у нагородженні Малиша В.В. 

учасника АТО орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно (додається). 

 

Коваленко В.М., озвучила депутатське звернення до голови 

облдержадміністрації Ткаченка Ю.О., голови обласної ради Вельбівця О.І., 

начальника Служби безпеки України в області, начальника управління освіти 

облдержадміністрації Данилевського В.В., міського голови м. Черкаси 

Бондаренка А.В. щодо розроблення  програми розвитку і захисту української 

мови, проголошення 2016 року - Роком української мови та культури, а також  
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щодо написання і видання книг «Історія Черкаського краю» до Дня незалежності 

(додається). 

 

Давиденко О.Г., який поінформував про результати роботи тимчасової 

контрольної комісії обласної ради з контролю за розслідуванням фальсифікації 

виборів до обласної ради. 

Булатецький М.І. (з місця) зазначив, що у ЗМІ оголошував заяву про 

причетність заступника голови облдержадміністрації Саса Ю. до фальсифікації 

виборів, проте поширюється неправдива інформація щодо відмови від цієї 

позиції, а також звернув увагу присутніх на персональну відповідальність голови 

обласної ради за об’єктивний розгляд цієї справи.  

Мушієк М.Г. запросив Булатецького М.І. взяти участь у роботі тимчасової 

комісії, зачитав звернення до Президента України та Верховної Ради України 

щодо внесення змін до Конституції України в частині призначення голів 

місцевих державних адміністрацій, яке включено до порядку денного сесії, та 

запропонував підтримати. 

Судакевич В.Г. звернувся з  пропозицією включити до порядку денного 

сесії депутатський запит щодо виділення коштів для належного фінансування 

філії «Уманський райавтодор» (додається). 

Голосування за пропозицію Судакевича В.Г. 

«За» -62 , «Проти» -1 , «Утрималося» -3 «Не голосувало» -12. 

 

Голосування за надання слова Романенку П.І. (представник громади) 

«За» -62 , «Проти» -1 , «Утрималося» -2 «Не голосувало» -13. 

 

Голосування за надання слова представнику Рацівської сільської ради 

«За» -66 , «Проти» -1 , «Утрималося» -3 «Не голосувало» -8. 

 

Рябошлик О.В. звернувся з депутатським зверненням до голови обласної 

ради Вельбівця О.І. та голови облдержадміністрації Ткаченка Ю.О. з питання  

відновлення газопостачання в закладах освіти комунальної власності Драбівської 

районної ради (додається).   

 

Бачинська І.І. запропонувала включити до порядку денного сесії  

депутатський запит щодо внесення змін до обласного бюджету та пропорційного 

розподілу субвенції на лікування хворих з хронічної ниркової недостатності  

ТОВ «Фрезеніус Медікал Кер Україна» та КЗ «Черкаська обласна лікарня». 

Ткаченко Ю.О. зазначив, що є 13 млн.грн. перехідного залишку і за участі 

та співфінансування районних та місцевих рад зазначене питання буде 

розглянуто. Є райони і міста, які не згодні брати участь у співфінансуванні. 

Підготовлено звернення до Кабінету Міністрів України щодо розгляду питання 

на державному рівні. 

Голосування за пропозицію Бачинської І.І. 

«За» -53 , «Проти» -1 , «Утрималося» -3 «Не голосувало» -23. 
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Бачинська І.І. також звернула увагу присутніх на те, що депутатами 

Драбівської районної ради прийнято рішення «Про звернення до Кабінету 

Міністрів України та Черкаської обласної ради щодо добудови другої черги 

Драбівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів імені Васильченка – гімназія» та попросила голову обласної ради взяти 

питання на контроль. 

Романенко П.І. – представник ГО «Народна варта Черкащини» озвучив 

звернення членів Спілки письменників України, яке надруковано в газеті 

Верховної Ради України «Голос України» № 18 від 1 лютого 2016 року щодо 

загрози знищення гетьманської столиці через будівництво птахофабрики, 

знищення архітектурно-культурної пам’ятки, знищення природного парку 

«Холодний Яр», за який борються екологи, історики. Закликав стати на захист 

історичних святинь українського народу. Звернув увагу присутніх на 

бездіяльність керівників виконавчої влади та сільського голови. Озвучив вимогу 

до ДП «Перемога Нова» щодо відмовлення від будівництва птахофабрики на 

землях району. Зазначив, що громадськість залишає за собою право в соціальних 

мережах бойкотувати цю торгову марку,  вимагає від депутатів обласної ради 

негайно втрутитися в ситуацію, попросили ЗМІ висвітлити в суспільстві тему 

щодо негативного впливу агрохолдингів на духовну спадщину українського 

народу. Звернувся до обласної ради з пропозицією ініціювати перед Верховною 

Радою України прийняття Закону про першу столицю України – Чигирин. 

Булатецький М.І. звернувся до Романенка П.І. з пропозицією розробити 

програму збереження історичної пам’ятки. Запропонував оголосити конкурс в 

області на будівництво птахофабрик, щоб ті громади, що хочуть, щоб на їх 

територіях будували птахофабрики, приймали такі рішення. 

Войтенко С.І. звернулася до депутатів обласної ради від імені громади 

Рацівської сільської ради з проханням вирішити питання створення робочих 

місць в регіоні за рахунок будівництва інвестором ПАТ «Миронівський 

хлібокомбінат». Зазначила, що за будівництво птахофабрики проголосувало 1200 

жителів села. 

 

Пошиваник М.М., який озвучив депутатський запит до голови 

облдержадміністрації Ткаченка Ю.О., голови обласної ради Вельбівця О.І. щодо 

доцільності існування інспекції Держенергонагляду в Черкаській області та 

запропонував включити його до порядку денного сесії.  

 

Голосування за пропозицію Пошиваника М.М. 

«За» -55 , «Проти» -2 , «Утрималося» -3 «Не голосувало» -18. 

 

Жмуд Ю.М. запропонував включити до порядку денного сесії обласної 

ради питання «Про звернення депутатів обласної ради до Голови Верховної Ради 

України щодо внесення змін до статті 15 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту». 

Голосування за пропозицію Жмуда Ю.М. 

«За» -60 , «Проти» -1 , «Утрималося» -1 «Не голосувало» -16. 
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Голосування за порядок денний за основу 

«За» -67 , «Проти» - 0 , «Утрималося» - 2, «Не голосувало» -9 . 

 

Вельбівець О.І. вніс пропозицію виключити з порядку денного питання     

№ 25.14 «Про оренду цілісного майнового комплексу ЧОКП «Фармація». 

Голосування за пропозицію Вельбівця О.І. 

«За» -37 , «Проти» - 19 , «Утрималося» - 4, «Не голосувало» -18 . 

 

Омаргалієв К.С. вніс пропозицію включити до порядку денного сесії 

питання «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України щодо реорганізації 

Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля». 

Голосування за пропозицію Омаргалієва К.С. 

«За» -65 , «Проти» - 0 , «Утрималося» - 2, «Не голосувало» -11. 

 

Омаргалієв К.С. ознайомив з проектом рішення «Про звернення депутатів 

обласної ради до Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки 

України та Національного банку України щодо передачі Черкаського 

національного інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» з державної 

власності до спільної власності територіальних громад Черкаської області до 

сфери управління Черкаської обласної ради» 

 

Мушієк М.Г. вніс пропозицію щодо розгляду питань порядку денного сесії  

№ 25.15 та 25.16 першими. 

Голосування за пропозицію Мушієка М.Г. 

«За» -64 , «Проти» - 2 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -12. 

 

Легойда С.М. внесла пропозицію заслухати на наступній сесії обласної 

ради інформацію керівників місцевих прокуратур та начальників відділів поліції 

ГУНП про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності в області. 

Овчаренко С.А., Вельбівець О.І. 

Голосування за пропозицію Легойди С.М. 

«За» -27 , «Проти» - 14 , «Утрималося» - 11, «Не голосувало» -26. 

 

Голосування за порядок денний в цілому (І голосування) 

«За» -68 , «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -10 . 

 

Мушієк М.Г. (з місця) вніс пропозицію продовжити пленарне засідання 

сесії обласної ради без перерви. 

Голосування за пропозицію Мушієка М.Г. 

«За» -41 , «Проти» - 15 , «Утрималося» - 6, «Не голосувало» -16. 
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Вельбівець О.І. оголосив перерву у роботі пленарного засідання сесії 

обласної ради. 

Після перерви 

 

Проведення  перереєстрації депутатів обласної ради.  

Зареєстровано – 63 депутати. 

 

Проведення  перереєстрації депутатів обласної ради.  

Зареєстровано – 66 депутатів. 

  

Ткаченко Ю.О. вніс пропозицію включити в порядок денний питання про 

звернення депутатів Черкаської обласної ради до ПАТ «Черкасигаз» щодо 

недопущення відключення від газопостачання закладів бюджетної сфери 

(заклади освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, молоді та 

спорту). 

Голосування за пропозицію Ткаченка Ю.О. 

«За» -66 , «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -1. 

 

Голосування за порядок денний в цілому (ІІ голосування) 

«За» -64 , «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -4. 

 

1.СЛУХАЛИ:  

Коваля С.В. – Про продовження терміну дії контракту з Дудником О.М. 

ВИРІШИЛИ: рішення «Про продовження терміну дії контракту з            

Дудником О.М.»  приймається, додається. 

«За»-60, «Проти»-0, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-7. 

 

2.СЛУХАЛИ:  

Коваля С.В. – Про призначення Волошина О.О. директором комунальної 

установи Черкаської обласної ради «Черкаський обласний центр фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» 

 

ВИРІШИЛИ: рішення «Про призначення Волошина О.О. директором 

комунальної установи Черкаської обласної ради «Черкаський обласний центр 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»  приймається, додається. 

«За»-58, «Проти»-7, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-2. 
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3.СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. - Про Регламент обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Коваленко В.М., Ботнар Ю.А., Редько Р.В.,   

Мушієк М.Г., Рибченко О.В., Гайович В.Ю., Яріш А.А., Булатецький М.І. 

Голосування за основу 

«За»-67, «Проти»-1, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-2. 

 

Мушієк М.Г. запропонував внести зміни до п.5 ст. 16 Регламенту про 

доповнення його словами «після відповідного голосування депутатами обласної 

ради 

Голосування за пропозицію Мушієка М.Г.  

«За»-40, «Проти»-9, «Утрималося»-8, «Не голосувало»-14. 

 

Яріш А.А. запропонував внести зміни до: 

  п.1 статті 10 Регламенту в частині доповнення його абзацами такого 

змісту: «З підстав, передбачених законодавством, рада на вимогу 1/3 депутатів 

від загального складу ради може прийняти рішення більшістю голосів від 

загального складу ради про проведення закритого пленарного засідання. На 

закритому засіданні ради може бути присутній прокурор області, а також 

посадові особи, присутність яких за рішенням ради необхідна для розгляду 

відповідного питання» 

Голосування   

«За»-36, «Проти»-23, «Утрималося»-7, «Не голосувало»-6. 

 

  п.2 статті 11 Регламенту в частині доповнення абзацу 2 після слова 

«холодну» словом «травматичну», після слів «вогнепальну зброю» словами «в 

тому числі на яку є дозвіл», доповнення абзацом наступного змісту: «особи, які 

відвідують пленарне засідання ради, зобов’язані пройти через металодетектор» 

Голосування 

«За»-35, «Проти»-23, «Утрималося»-5, «Не голосувало»-9. 
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абзацу 3 статті 11 Регламенту в частині доповнення його після слів 

«будівлі Будинку рад» словами «співробітниками Національної поліції згідно із 

ст.36 Закону України «Про Національну поліцію» 

Голосування 

«За»-67, «Проти»-2, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-3. 

п.5  ст. 16 Регламенту в частині доповнення його абзацом такого змісту: 

«порушення громадського порядку, блокування трибуни, президії присутніми 

(не з числа депутатів) під час пленарного засідання ради є підставою для 

звернення головуючого до правоохоронних органів з вимого припинити такі 

порушення, що є підставою для відповідного реагування працівниками 

Національної поліції» 

Голосування  

«За»-38, «Проти»-6, «Утрималося»-13, «Не голосувало»-15. 

 

Коваленко В.М. запропонувала внести зміни до п.2 статті 16, а саме: для 

оголошення депутатських звернень, заяв відвести 1 годину замість 30 хвилин. 

Голосування за пропозицію Коваленко В.М. 

«За»-46, «Проти»-8, «Утрималося»-6, «Не голосувало»-12. 

 

Мушієк М.Г. запропонував внести зміни до п.5 ст.16 Регламенту у частині, 

що головуючий може оголосити перерву або закрити пленарне засідання після 

узгодження з керівниками депутатських фракцій. 

Голосування за пропозицію Мушієка М.Г. 

«За»-54, «Проти»-4, «Утрималося»-7, «Не голосувало»-7. 

 

Гайович В.Ю. запропонував внести зміни до Регламенту, а саме: 

висвітлювати на табло результати пофракційного голосування. 

 Голосування за пропозицію Гайовича В.Ю. 

«За»-45, «Проти»-11, «Утрималося»-6, «Не голосувало»-10. 

 

Рибченко О.В. запропонував внести зміни до Регламенту, а саме щодо 

розподілення кожній фракції рівними частками часу для оголошення заяв, 

пропозицій депутатів. 
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Голосування за пропозицію Рибченка О.В. 

«За»-48, «Проти»-2, «Утрималося»-9, «Не голосувало»-13. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про Регламент обласної ради» 

приймається, додається.  

 

«За»-67, «Проти»-1, «Утрималося»-3, «Не голосувало»-2. 

 

4.СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про Положення про президію обласної ради 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про Положення про президію обласної 

ради» приймається, додається.  

«За»-70, «Проти»-0, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-1. 

 

5.СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про Положення про постійні комісії обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про Положення про постійні комісії 

обласної ради» приймається, додається.  

 

«За»-70, «Проти»-2, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-1. 

 

6.СЛУХАЛИ:  

Вельбівця - О.І. Про Положення про помічника-консультанта депутата 

обласної ради 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про Положення про помічника-

консультанта депутата обласної ради» приймається, додається.  

 

«За»-70, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-2. 

 

 

7.СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про Положення про помічника-консультанта депутата 

обласної ради 
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про Положення про помічника-

консультанта депутата обласної ради» приймається, додається.  

 

«За»-70, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-2. 

 

8.СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної 

ради 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про структуру і чисельність виконавчого 

апарату обласної ради» приймається, додається.  

 

«За»-70, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-2. 

 

9.СЛУХАЛИ:  

Праведника О.П. - Про умови оплати праці голови обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про умови оплати праці голови обласної 

ради» приймається, додається.  

 

«За»-63, «Проти»-0, «Утрималося»-7, «Не голосувало»-3. 

 

10.СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про порядок виплати середньої заробітної плати 

звільненій з виборної посади голови обласної ради 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про порядок виплати середньої заробітної 

плати звільненій з виборної посади голови обласної ради» приймається, 

додається.  

 

«За»-59, «Проти»-3, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-10. 

 

11.СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про порядок виплати середньої заробітної плати 

звільненій з виборної посади першого заступника голови обласної ради 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про порядок виплати середньої заробітної 

плати звільненій з виборної посади першого заступника голови обласної ради» 

приймається, додається.  
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«За»-59, «Проти»-2, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-11. 

 

 

 

 

12.СЛУХАЛИ:  

Карманніка Р.В. - Про програму економічного і соціального розвитку 

Черкаської області на 2016 рік 

 

ВИСТУПИЛИ: Баштан О.В., Воронов С.П., Булатецький М.І., Зуєнко В.Л. 

 

           Голосування за пропозицію Баштана О.В. 

«За»-35, «Проти»-6, «Утрималося»-16, «Не голосувало»-17. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про програму економічного і соціального 

розвитку Черкаської області на 2016 рік» приймається, додається.  

 

«За»-45, «Проти»-3, «Утрималося»-15, «Не голосувало»-11. 

 

13.СЛУХАЛИ:  

Карманніка Р.В. - Про цільову програму «Впровадження в Черкаській 

області проекту Програми розвитку Європейського Союзу (ЄС) та Організації 

Об’єднаних Націй (ПРООН) «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза 

III на 2016-2018 роки» 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про цільову програму «Впровадження в 

Черкаській області проекту Програми розвитку Європейського Союзу (ЄС) та 

Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) «Місцевий розвиток, орієнтований на 

громаду фаза –III на 2016-2018 роки»» приймається, додається.  

 

«За»-63, «Проти»-0, «Утрималося»-3, «Не голосувало»-8. 

 

14.СЛУХАЛИ:  

Пасічника С.Л. - Про Регіональну програму інформатизації Черкаської 

області на 2016-2017 роки «Електронна Черкащина» 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про Регіональну програму інформатизації 

Черкаської області на 2016-2017 роки «Електронна Черкащина»» приймається, 

додається.  

 

«За»-57, «Проти»-0, «Утрималося»-8, «Не голосувало»-9. 
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15.СЛУХАЛИ:  

Криворучка О.М.  Про комплексну програму функціонування та розвитку 

системи цивільного захисту області, забезпечення мобілізаційної готовності та 

мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного резерву щодо 

попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий 

період на 2016 – 2017 роки 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про комплексну програму функціонування 

та розвитку системи цивільного захисту області, забезпечення мобілізаційної 

готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного 

резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та 

особливий період на 2016 – 2017 роки» приймається, додається.  

 

«За»-54, «Проти»-1, «Утрималося»-9, «Не голосувало»-10. 

 

16.СЛУХАЛИ:  

Озеран С.А - Про комплексну програму функціонування та розвитку 

системи цивільного захисту області, забезпечення мобілізаційної готовності та 

мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного резерву щодо 

попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий 

період на 2016 – 2017 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Погорілий В.Г.  

 

          Голосування за пропозицію Погорілого В.Г. 

«За»-47, «Проти»-2, «Утрималося»-7, «Не голосувало»-18. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про комплексну програму функціонування 

та розвитку системи цивільного захисту області, забезпечення мобілізаційної 

готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного 

резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та 

особливий період на 2016 – 2017 роки» приймається, додається.  

 

«За»-62, «Проти»-1, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-11. 

 

17.СЛУХАЛИ:  

Полтавця В.П.  - Про обласну цільову програму підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2016-2020 роки 
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про обласну цільову програму підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2016-2020 

роки» приймається, додається.  

 

«За»-64, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-10. 

 

18.СЛУХАЛИ:  

Сімушину О.І. -  Про обласну програму «Шкільний автобус» на 2016-2020 

роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Ткаченко Ю.О., Редько Р.В. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про обласну програму «Шкільний 

автобус» на 2016-2020 роки» приймається, додається.  

 

«За»-56, «Проти»-0, «Утрималося»-8, «Не голосувало»-10. 

 

19.СЛУХАЛИ:  

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

14.12.2011 № 10-3/VI «Про обласну програму підвищення якості шкільної 

природничо-математичної освіти на період до 2015 року» 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І. 

 

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

ради від 14.12.2011 № 10-3/VI «Про обласну програму підвищення якості 

шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року»» 

приймається, додається.  

 

«За»-56, «Проти»-0, «Утрималося»-3, «Не голосувало»-15. 

 

20.СЛУХАЛИ:  

Клименко Т.А. - Про затвердження Програми створення обласного 

страхового фонду документації на 2016 – 2020 роки 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про затвердження Програми створення 

обласного страхового фонду документації на 2016 – 2020 роки» приймається, 

додається.  

 

«За»-66, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-8. 
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Вельбівець О.І. оголосив перерву у роботі пленарного засідання сесії 

обласної ради 

(Після перерви) 

 

Проведення перереєстрації депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 51 депутат. 

 

21.СЛУХАЛИ:  

Спєвакова   Є.В. - Про затвердження Програми правової освіти населення 

Черкаської області на 2016 – 2020 роки 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про затвердження Програми правової 

освіти населення Черкаської області на 2016 – 2020 роки» приймається, 

додається.  

 

«За»-48, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-3. 

 

22.СЛУХАЛИ:  

Чикала Р.О. - Про внесення змін до обласної комплексної програми 

«Турбота» на 2014 – 2020 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Куліков С.С., Ботнар Ю.А., Лошков О.Г., Кравченко Н.М.,     

Яріш А.А. (з місця) 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної 

комплексної програми «Турбота» на 2014 – 2020 роки» приймається, додається.  

 

«За»-60, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-3. 

 

23.СЛУХАЛИ:  

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

22.12.2006 № 6-3/У «Про програму розвитку фізичної культури і спорту в області   

на 2007 – 2011 роки 

 

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

ради від 22.12.2006 № 6-3/У «Про програму розвитку фізичної культури і спорту 

в області   на 2007 – 2011 роки» приймається, додається.  

 

«За»-53, «Проти»-1, «Утрималося»-6, «Не голосувало»-3. 
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24.СЛУХАЛИ:  

Зеленського М.В. - Про припинення виконання програми розвитку 

хортингу в Черкаській області на 2013-2017 роки 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про припинення виконання програми 

розвитку хортингу в Черкаській області на 2013-2017 роки» приймається, 

додається.  

 

«За»-59, «Проти»-1, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-3. 

 

25.СЛУХАЛИ:  

Пасічника С.Л. - Про внесення змін у додаток до рішення обласної ради 

від 25.06.2015 № 41-1/УІ «Про перспективний план формування територій 

громад Черкаської області» 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Далібожак В.М., Судакевич В.Г., Воронов С.П., 

Рибченко О.В., Ткаченко Ю.О., Лошков О.Г., Гайович В.Ю., Вельбівець О.І., 

Коваленко О.А., Коваленко В.М., Кравченко Н.М., Лупашко О.В., Зуєнко В.Л. 

 

ВИРІШИЛИ:  

(протокольно) 

зняти питання з розгляду сесії для доопрацювання 

облдержадміністрацією та відповідного погодження з 

головами райдержадміністрацій, депутатами, які обрані 

від виборчих округів районів 

 

«За»-60, «Проти»-0, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-6. 

 

26.СЛУХАЛИ:  

Звягінцеву О.М. - Про території та об’єкти природно-заповідного фонду 

області 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А. 

 

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

заповідного фонду області» приймається, додається.  

 

«За»-57, «Проти»-0, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-10. 

 

27.СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про надання погодження ТОВ «Новий світ-Агро» на 

користування ділянками надр з метою геологічного вивчення , у тому числі 
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дослідно-промислову розробку родовища прісних підземних вод в адмінмежах 

Городницької сільської ради Уманського району 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання погодження ТОВ 

«Новий світ-Агро» на користування ділянками надр з метою геологічного 

вивчення , у тому числі дослідно-промислову розробку родовища прісних 

підземних вод в адмінмежах Городницької сільської ради Уманського району» 

приймається, додається.  

 

«За»-43, «Проти»-2, «Утрималося»-8, «Не голосувало»-16. 

 

28. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) СЛУХАЛИ: 

 

 Коваля С.В. - Про прийняття військового майна у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про прийняття військового майна у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області» 

приймається, додається.  

 

«За»-56, «Проти»-0, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-11. 

 

2) СЛУХАЛИ: 

 

 Коваля С.В. - Про передачу майна комунальної власності 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про передачу майна комунальної 

власності» приймається, додається.  

 

«За»-59, «Проти»-0, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-9. 

 

3) СЛУХАЛИ: 

 

 Коваля С.В. - Про списання майна комунальної власності 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про списання майна комунальної 

власності» приймається, додається.  

 

«За»-57, «Проти»-1, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-9. 
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4) СЛУХАЛИ: 

 

 Коваля С.В. - Про оренду комунального майна  бюджетними установами 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про оренду комунального майна 

бюджетними установами» приймається, додається.  

 

«За»-62, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-6. 

 

5) СЛУХАЛИ: 

 

 Коваля С.В. - Про оренду майна комунального підприємства «Управління 

по експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної власності» 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про оренду майна комунального 

підприємства «Управління по експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної 

комунальної власності»» приймається, додається.  

 

«За»-54, «Проти»-0, «Утрималося»-8, «Не голосувало»-7. 

 

6) СЛУХАЛИ: 

 

 Коваля С.В. - Про встановлення пільгової орендної плати на 2016 рік 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про встановлення пільгової орендної 

плати на 2016 рік» приймається, додається.  

 

«За»-63, «Проти»-0, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-4. 

 

7) СЛУХАЛИ: 

 

 Коваля С.В. - Про часткове звільнення від сплати надходжень від 

орендної плати 

 

ВИСТУПИЛИ: Воронов С.П. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про часткове звільнення від сплати 

надходжень від орендної плати» приймається, додається.  

 

«За»-58, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-10. 
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8) СЛУХАЛИ: 

 

 Коваля С.В. - Про зміну найменування та затвердження Статуту у новій 

редакції Смілянської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Черкаської 

обласної ради 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про зміну найменування та затвердження 

Статуту у новій редакції Смілянської спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату Черкаської обласної ради» приймається, додається.  

 

«За»-60, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-9. 

 

9) СЛУХАЛИ: 

 

 Коваля С.В. - Про зміну найменування Бабанської спеціальної школи-

інтернату Черкаської обласної ради та затвердження Статуту 

 

ВИСТУПИЛИ: Судакевич В.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про зміну найменування Бабанської 

спеціальної школи-інтернату Черкаської обласної ради та затвердження Статуту» 

приймається, додається.  

 

«За»-61, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-8. 

 

10) СЛУХАЛИ: 

 

 Коваля С.В. - Про реорганізацію Чигиринської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про реорганізацію Чигиринської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Черкаської обласної 

ради» приймається, додається.  

 

«За»-61, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-8 

 

11) СЛУХАЛИ: 

 

 Коваля С.В.- Про внесення змін до рішень обласної ради 

 

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

ради» приймається, додається.  

 

«За»-61, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-8 
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12) СЛУХАЛИ: 

 

 Праведника О.П. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

29.04.2011 № 5-27/УІ  

 

ВИСТУПИЛИ: Воронов С.П., Лупашко О.В., Кравцова Н.О. (з місця) 

 

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

ради від 29.04.2011 № 5-27/УІ» приймається, додається.  

 

«За»-61, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-7. 

 

13) СЛУХАЛИ: 

 

 Коваля С.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 27.12.2013 

№ 27-12/УІ  «Про передачу та списання майна обласної комунальної власності» 

 

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

ради від 27.12.2013 № 27-12/УІ  «Про передачу та списання майна обласної 

комунальної власності»» приймається, додається.  

 

«За»-61, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-7. 

 

14) СЛУХАЛИ: 

 

 Праведника О.П. - Про оренду  цілісного майнового комплексу 

Черкаського обласного комунального підприємства «Фармація» 

 

ВИСТУПИЛИ:  Кравцова Н.О., Вельбівець О.І., Лупашко О.В., Ніколенко В.М., 

Рибченко О.В., Лошков О.Г., Гайович В.Ю., Ботнар Ю.А., Далібожак І.С., 

Булатецький М.І., Парамонов В.В., Давиденко О.Г., Лихошерст С.В.,         

Мушієк М.Г., Райтер М.В., Доманський В.М., Судакевич В.Г., Баштан О.В. 

 

ВИРІШИЛИ:       рішення не прийнято 

(протокольно)               

                 

«За»-39, «Проти»-10, «Утрималося»-14, «Не голосувало»-6. 

 

24.СЛУХАЛИ:  

Мовчана В.О. - Про перейменування села Ленінське Смілянського району 
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ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про перейменування села Ленінське 

Смілянського району» приймається, додається.  

 

«За»-61, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-8. 

 

25.СЛУХАЛИ:  

Мовчана В.О. - Про перейменування села Ленінське Чорнобаївського 

району 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про перейменування села Ленінське 

Чорнобаївського  району» приймається, додається.  

 

«За»-61, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-8. 

 

26. СЛУХАЛИ: 

 

 Праведника О.П. - Про комісію обласної ради з питань поновлення прав 

реабілітованих   

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про комісію обласної ради з питань 

поновлення прав реабілітованих» приймається, додається.  

 

«За»-58, «Проти»-0, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-9. 

 

27.СЛУХАЛИ:  

Мовчана В.О. - Про план роботи Черкаської обласної ради на 2016 рік 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про план роботи Черкаської обласної ради 

на 2016 рік» приймається, додається.  

 

«За»-59, «Проти»-0, «Утрималося»-3, «Не голосувало»-7. 

 

 

28.СЛУХАЛИ:  

Легойду С.М. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, 

Державної фіскальної служби України щодо забезпечення належного, повного та 

об’єктивного розслідування фактів самовільного зайняття земельних ділянок, 

ухилення від сплати податків та привласнення чужого майна ФГ «РОМ»  
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ВИРІШИЛИ:        рішення не прийнято 

(протокольно)  

«За»-13, «Проти»-30, «Утрималося»-9, «Не голосувало»-17. 

 

29.СЛУХАЛИ:  

Лупашка О.В., який запропонував зняти питання  «Про звернення 

депутатів Черкаської обласної ради до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України про внесення змін до чинного 

законодавства щодо передачі органам місцевого самоврядування повноважень в 

частині передачі органам місцевого самоврядування повноважень в частині 

передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної 

власності» з розгляду порядку денного сесії. 

 

ВИРІШИЛИ:   зняти питання з розгляду сесії  

(протокольно)  

 

 «За»-61, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-8. 

 

 

 

30.СЛУХАЛИ:  

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

Верховної Ради України щодо не підтримання внесення змін до Конституції 

України в частині надання особливого статусу Донбасу 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до  Верховної Ради України щодо не підтримання внесення змін 

до Конституції України в частині надання особливого статусу Донбасу» 

приймається, додається.  

 

«За»-51, «Проти»-2, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-15. 

 

31.СЛУХАЛИ:  

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

депутатів Верховної Ради України, Міністра охорони здоров’я України                

О. Квіташвілі щодо виділення додаткових коштів для медичного забезпечення 

Христинівського району 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до  депутатів Верховної Ради України, Міністра охорони здоров’я 
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України О. Квіташвілі щодо виділення додаткових коштів для медичного 

забезпечення Христинівського району» приймається, додається.  

 

«За»-61, «Проти»-1, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-5. 

 

32.СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. Про звернення депутатів обласної ради до  Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про вжиття 

заходів щодо покращення соціально-економічного розвитку регіону 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів обласної ради до  

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про 

вжиття заходів щодо покращення соціально-економічного розвитку регіону» 

приймається, додається.  

 

«За»-62, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-7. 

 

33. СЛУХАЛИ: 

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

Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки та Національного банку 

України щодо передачі Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ 

«Університет банківської справи» з державної власності до спільної власності 

територіальних громад Черкаської області з віднесенням його до сфери 

управління Черкаської обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ: Рибченко О.В., Смовженко Т.С., Омаргалієв К.С. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки та 

Національного банку України щодо передачі Черкаського навчально-наукового 

інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» з державної власності до 

спільної власності територіальних громад Черкаської області з віднесенням його 

до сфери управління Черкаської обласної ради» приймається, додається.  

 

«За»-43, «Проти»-9, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-15. 

 

34. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. Про звернення до Президента України та Верховної Ради 

України щодо віднесення змін до Конституції України в частині призначення 

голів місцевих державних адміністрацій 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення до Президента України та 

Верховної Ради України щодо віднесення змін до Конституції України в частині 

призначення голів місцевих державних адміністрацій» приймається, додається.  
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«За»-51, «Проти»-2, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-14 

 

35. СЛУХАЛИ:  

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

Кабінету Міністрів України щодо функціонування Державного закладу 

«Спеціалізована медико-санітарна частина № 14 «Міністерства охорони здоров’я 

України у м. Сміла Черкаської області» 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної  ради до Кабінету Міністрів України щодо функціонування Державного 

закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 14 «Міністерства охорони 

здоров’я України у м. Сміла Черкаської області»» приймається, додається.  

 

«За»-57, «Проти»-0, «Утрималося»-8, «Не голосувало»-9 

 

36. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про дострокове припинення повноважень депутата 

обласної ради Морозової О.О. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про дострокове припинення повноважень 

депутата обласної ради Морозової О.О.» приймається, додається.  

 

«За»-58, «Проти»-0, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-9 

 

37. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про дострокове припинення повноважень депутата 

обласної ради Ткаченка Ю.О. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко Ю.О. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про дострокове припинення повноважень 

депутата обласної ради Ткаченка Ю.О.» приймається, додається.  

 

«За»-48, «Проти»-2, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-19 

 

38. СЛУХАЛИ:  

Баштана О.В. - Про депутатський запит депутата обласної ради        

Баштана О.В. (зі змінами) 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про депутатський запит депутата обласної 

ради  Баштана О.В.» приймається, додається.  

 

«За»-56, «Проти»-0, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-11. 
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39. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про депутатський запит депутата обласної ради  

Підгорного А.В. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про депутатський запит депутата обласної 

ради  Підгорного А.В.» приймається, додається.  

 

«За»-58, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-10. 

 

40. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І., який запропонував питання «Про обрання заступника 

голови обласної ради» зняти з розгляду сесії 

 

ВИРІШИЛИ:   питання зняти з розгляду сесії 

(протокольно)   

 

«За»-62, «Проти»-1, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-5. 

 

41. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про депутатський запит депутата обласної ради       

Ботнара Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про депутатський запит депутата обласної 

ради  Ботнара Ю.А.» приймається, додається.  

 

«За»-59, «Проти»-1, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-9. 

 

42. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про депутатський запит депутата обласної ради       

Судакевича В.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про депутатський запит депутата обласної 

ради  Судакевича В.Г.» приймається, додається.  

 

«За»-53, «Проти»-2, «Утрималося»-5, «Не голосувало»-9. 

 

43. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про депутатський запит депутата обласної ради       

Бачинської І.І. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про депутатський запит депутата обласної 

ради  Бачинську І.І.» приймається, додається.  

 

«За»-58, «Проти»-0, «Утрималося»-3, «Не голосувало»-8. 
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44. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про депутатський запит депутата обласної ради       

Пошиваника М.М. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про депутатський запит депутата обласної 

ради  Пошиваника М.М.» приймається, додається.  

 

«За»-52, «Проти»-3, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-12. 

 

45. СЛУХАЛИ:  

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

Верховної Ради України Гройсмана В.Б. щодо внесення змін до статті 15 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів обласної ради до 

Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. щодо внесення змін до статті 15 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»» 

приймається, додається.  

 

«За»-57, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-12. 

 

46. СЛУХАЛИ:  

 

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

Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України щодо 

реорганізації Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля  

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської  

обласної ради до Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ 

України щодо реорганізації Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля» 

приймається, додається.  

 

«За»-54, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-15. 

 

47. СЛУХАЛИ:  

 

Ткаченка Ю.О. - Про звернення депутатів обласної ради до ПАТ 

«Черкасигаз» 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів обласної ради до 

ПАТ «Черкасигаз»» приймається, додається.  

 

«За»-58, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-11. 

 

Голова                                                                          О.Вельбівець 


