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Порядок денний: 

 

1. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Прем’єр-міністра України, Генеральної прокуратури України, 

Служби безпеки України, Національної поліції України, Національного 

антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури 

Доповідає: 

Клімов 

Євгеній Петрович 

- депутат обласної ради 

 

 

2. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

 1) Про Програму ефективного використання орендованих цілісних 

майнових комплексів підприємств спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ та міст Черкаської області на 2019-2020 роки 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

  

2) Про внесення змін до рішення обласної ради від 18.12.2018 № 28-4/VII 

"Про Програму фінансової підтримки підприємств спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2019-2021 

роки"  

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 3) Про надання згоди на передачу з державної власності у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

транспортних засобів 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном 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 передачу майна комунальної власності 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 5)  Про списання майна комунальної власності 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

            6) Про надання дозволу комунальному підприємству "Управління по 

експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної власності" на 

передачу в оренду майна 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

  

 7) Про надання дозволу комунальному навчальному закладу 

"Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

працівників Черкаської обласної ради" на передачу в оренду майна 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  
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8) Про надання дозволу комунальному підприємству "Регіональний 

навчально-практичний центр розвитку багатофункціональних кооперативів 

Черкаської обласної ради" на передачу в оренду майна  

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

9) Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу 

колишнього Жашківського комунального поліграфічного підприємства 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

  

10) Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу 

колишнього Корсунь-Шевченківського комунального поліграфічного 

підприємства 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

  

11)Про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИКИ ТА БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ" 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 
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12)Про реорганізацію ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ НАУКОВОЇ 

МЕДИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 
  

 13) Про ліквідацію УМАНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ВИДАВНИЧО-

ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
  

14) Про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

"ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА № 3" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

  

15) Про надання Смілянському психоневрологічному інтернату згоди 

на внесення змін до кодів видів економічної діяльності 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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16) Про внесення змін до рішень обласної ради 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 
  
 

 17) Про припинення комунальному некомерційному підприємству 

"Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради" права постійного 

користування земельною ділянкою та надання її у користування Черкаському 

обласному комунальному підприємству "Фармація" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 
 

 18) Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки та надання земельних ділянок у постійне 

користування 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 
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 19)  Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 
 
 

 20) Про передачу виробів медичного призначення 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 
 

 21) Про внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору 

кандидатів на посади керівників підприємств, установ, закладів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

Доповідають: 

Паніщев 

Богдан  Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
  

22) Про приватизацію об'єкта комунальної власності  

Доповідають: 

Буданцев 

Роман Петрович 

- депутат обласної ради 

Гайович 

Вадим Юрійович 

- депутат обласної ради 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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3. Про внесення змін до обласної програми охорони навколишнього 

природного середовища на 2016-2020 роки 

Доповідають: 

Довга  

Людмила Володимирівна 

- заступник начальника  управління – 

начальник відділу земельних та водних 

ресурсів, заповідної справи, взаємодії із 

засобами масової інформації управління  

екології та природних ресурсів обласної 

державної адміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 
 
 

4. Про внесення змін до рішення обласної ради від 18.12.2018                

№ 28-20/VII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2019 рік" 

Доповідають: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

облдержадміністрації 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова  постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 
 

5. Про внесення змін до Положення про помічника-консультанта 

депутата Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- 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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6. Про внесення змін до Положення про порядок та умови надання 

одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів обласного 

бюджету 

Доповідають: 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 
  

7. Про перерозподіл та використання коштів для надання одноразової 

грошової допомоги громадянам за рахунок коштів обласного бюджету 

Доповідають: 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

   - голова постійної комісії обласної ради з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету та 

фінансів 
  

 8. Про внесення змін до Антикорупційної програми Черкаської 

обласної ради на 2019 рік 

Доповідають: 

Тарасенко 

Валентин Петрович 

-   перший заступник голови обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

         9. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо прийняття Кодексу депутатської етики 

Доповідають: 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

-   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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10. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо прийняття Закону України про лобіювання 

Доповідають: 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

11. Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою 

Верховної Ради України Мальченка В.П. 

Доповідають: 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

12. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 

України Григора О.О. 

Доповідають: 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

Доманський 

Володимир 

Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

           

 13. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України  

Петренко Л.М. 

Доповідають: 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Доманський 

Володимир 

Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  
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14. Про погодження надання   Товариству з обмеженою 

відповідальністю "БОН БУАССОН БЕВЕРІДЖ" спеціального дозволу на 

користування надрами 

Доповідає: 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

           

15. Про погодження лімітів використання лісових ресурсів при 

заготівлі другорядних лісових матеріалів 

Доповідають: 

Дзюбенко 

Олександр Миколайович 

- начальник обласного управління лісового та 

мисливського господарства 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

  

 16. Про обласну соціальну програму забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок та чоловіків на період до 2021 року 

Доповідають: 

Зеленський 

Максим Васильович 

- начальник управління  у справах сім’ї, 

молоді та спорту обласної державної 

адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 

          

17.  Про внесення змін до рішення обласної ради від 07.10.2016            

№ 9-4/VIІ "Про програму розвитку фізичної культури і спорту в області на 

2016 – 2020 роки" 

Доповідають: 

Зеленський 

Максим Васильович 

- начальник управління  у справах сім’ї, 

молоді та спорту обласної державної 

адміністрації 

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 у додаток до обласної Програми оздоровлення 

та відпочинку дітей на 2016-2020 роки 

Доповідають: 

Зеленський 

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту обласної державної 

адміністрації 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

         

19.  Про внесення змін у додаток 2 до програми національно-

патріотичного виховання дітей та молоді Черкаської області на 2017–2020 

роки 

Доповідають: 

Зеленський 

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту обласної державної 

адміністрації 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

  

20. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.06.2012                    

№ 16-10/VI "Про заснування обласної стипендії перспективним спортсменам 

області" 

Доповідають: 

Зеленський 

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту обласної державної 

адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  
 

  21. Про внесення змін у додаток до Обласної програми підтримки 

закладів вищої освіти Черкаської області на 2015-2019 роки 

Доповідають: 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- начальник управління освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

      - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  
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22. Про внесення змін до рішення обласної ради від 15.05.2014                   

№ 31-46/VІ "Про встановлення щорічної Всеукраїнської літературної премії 

імені Василя Симоненка" 

Доповідають: 

Товстопят 

Людмила Миколаївна 

- в.о. директора Департаменту культури та 

взаємозв'язків з громадськістю обласної 

державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

  

23. Про внесення змін до Положення про обласну премію імені Данила 

Нарбута 

Доповідають: 

Товстопят 

Людмила Миколаївна 

- в.о. директора Департаменту культури та 

взаємозв'язків з громадськістю обласної 

державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

  

24. Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.10.2001 № 22-6 

"Про обласну краєзнавчу премію імені Михайла Максимовича" 

Доповідають: 

Товстопят 

Людмила Миколаївна 

- в.о. директора Департаменту культури та 

взаємозв'язків з громадськістю обласної 

державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

25. Про призначення персональної стипендії народній артистці України 

Крижанівській Т. М. 

Доповідають: 

Товстопят 

Людмила Миколаївна 

- в.о. директора Департаменту культури та 

взаємозв'язків з громадськістю обласної 

державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  
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26. Про внесення змін у додаток 1 до Програми підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху на період до 2020 року 

Доповідають: 

Синільник 

Сергій Анатолійович 

- заступник директора Департаменту 

інфраструктури, розвитку та утримання 

мережі автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення обласної 

державної адміністрації 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

  - голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 
 
 

 27. Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.03.2013  

№ 21-12/VI "Про Правила користування водними об'єктами для плавання на 

маломірних (малих) суднах у Черкаській області" 

Доповідають: 

Синільник 

Сергій Анатолійович 

- заступник директора Департаменту 

інфраструктури, розвитку та утримання 

мережі автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення обласної 

державної адміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 
  

28. Про розроблення Стратегії розвитку Черкаської області на період до 

2027 року та планів її реалізації 

Доповідають: 

Карманнік 

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова  постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 
  

29.  Звіт за 2018 рік із проведення моніторингу виконання Плану 

реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 – 2020 роки 

Доповідають: 

Карманнік 

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова  постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 
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 30. Про внесення змін у додаток 2 до цільової Програми розвитку 

міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці Черкаської 

області на 2017 – 2020 роки 

Доповідають: 

Карманнік 

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова  постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 
   

       

31.   Про хід виконання рішення  обласної ради від 25.06.2015               

№ 41-4/VI (із змінами) "Про обласну програму підтримки закладів вищої 

освіти Черкаської області на 2015–2019 роки" 

Доповідають: 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- начальник управління освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

      - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

 32.  Про виконання рішення  обласної ради від 09.08.2013 № 24-5/VI 

"Про Програму забезпечення права громадян на доступ до правосуддя, 

гарантування права на судовий захист та сприяння впровадженню 

міжнародних стандартів у цій сфері на 2013-2018 роки" 

Доповідають: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

  

33. Інформація про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності на території області 

Доповідають: 

Лютий 

Валерій Васильович 

- начальник Головного управління 

Національної поліції в Черкаській області 

Овчаренко 

Сергій Анатолійович 

- прокурор Черкаської області 
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34. Про хід виконання рішення Черкаської обласної ради від 18.12.2018     

№ 28-22/VII "Про громадську організацію "Футбольний клуб "Черкащина-

Академія" 

Доповідають: 

Зеленський 

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту обласної державної 

адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

  

35. Звіт постійної комісії обласної ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доповідає: 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
            

 

 

 36. Про утворення робочої групи з вивчення питання створення та 

функціонування музею діючої історичної залізничної техніки на базі депо 

Цвіткове 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

   - депутат обласної ради 

  

 

37. Про внесення змін та доповнень до Регламенту Черкаської обласної 

ради VII скликання 

Доповідають: 

Баштан 

Олег Васильович  

- керівник фракції Радикальної партії Олега 

Ляшка 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 
  

 

38. Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради 

Доповідає: 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 
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39. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Генеральної 

прокуратури України, 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 

Доповідає: 

Павличук 

Володимир Миколайович  

- депутат обласної ради 

 

40. 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 

Доповідає: 

Северин 

Олександр Федорович  

- депутат обласної ради 

 

41. Про звернення депутатів Черкаської обласної  ради до Кабінету 

Міністрів України (щодо внесення змін до Податкового кодексу України в 

частині запровадження відповідальності платників податків за несплату 

(несвоєчасну сплату) податку на доходи фізичних осіб за місцезнаходження 

їх відокремлених підрозділів) 

Доповідає: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної державної адміністрації, 

депутат обласної ради 

 

42. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради сьомого 

скликання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про 

недопущення приватизації Корсунь-Шевченківської і Стеблівської ГЕС та 

ініціювання питання про подальшу передачу їх у комунальну  власність 

Доповідає: 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

   - депутат обласної ради 
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43. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України (щодо виділення Черкаській області додаткового обсягу 

освітньої субвенції для забезпечення у 2019 році своєчасної та в повному 

обсязі виплати заробітної плати педагогічним працівникам 

Доповідає: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

облдержадміністрації 

 

44. Про  звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України (щодо 

законодавчого врегулювання права на прозорість та відкритість  у діяльності 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання  у сферах 

енергетики та комунальних послуг, в частині формування цін  та тарифів на 

енергоносії) 

Доповідає: 

Кравцова  

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

45. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України  щодо підтримки мистецької освіти 

Ковбоша 

Оксана Романівна 

- депутат обласної ради 

 

46. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України (щодо 

скасування чи відтермінування отримання ліцензії на зберігання палива) 

Доповідає: 

Гончаренко  

Віктор Григорович 

- депутат обласної ради 

 

47. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України Зеленського В.О. щодо недопущення скасування Закону України 

«Про забезпечення функціонування української мови як державної» 

Доповідає: 

Гайович 

Вадим Юрійович 

- депутат обласної ради 
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Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 59  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) 

 

(Вручення Державних нагород) 

 

Тарасенко В.П. запропонував обрати секретаріат та перейти до 

розгляду питань порядку денного сесії. 

 

Голосування за секретаріат: 

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

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Тарасенко В.П. повідомив, що надійшло письмове звернення від 

представників громадськості щодо надання часу для виступу на пленарному 

засіданні. 

 

Голосування за надання часу для виступу директору колективного 

сільськогосподарського підприємства «Ягубець» Сидоруку К.М. 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Сидорук К.М., Павленко І.Ф., Северин О.Ф., Омаргалієв К.С., 

Булатецький М.І., Мушієк М.Г., Озірний О.А., Гончаренко В.Г., Клімов Є.П.,  

 Сидорук К.М. зазначив, що він представник громад сіл Ягубець 

Христинівського району та Родниківка Уманського району. Поінформував, 

що відбулася акція протесту (перекриття траси державного значення) щодо 

діяльності  Головного управління Держгеокадастру в Черкаській області  та 

перебування на займаній посаді керівника установи Залоги О.В., 

заручниками яких стали жителі сіл Ягубець та Родниківка. Повідомив, що 

підготовлено звернення до Президента України  з проханням втрутитися в 

ситуацію, що склалася. Звернувся до депутатів обласної ради з проханням 

підтримати звернення. 

Павленко І.Ф. зачитав депутатське звернення до голови обласної 

державної адміністрації Вельбівця О.І. з проханням повторно розглянути 

подані матеріали Ватутінською міською радою та виділити на безповоротній 

основі з резервного фонду обласного бюджету місцевому бюджету міста 

Ватутіне кошти на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 
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пов’язаних з аварійним станом покрівель багатоквартирних будинків  по    

вул. Пушкіна 3-а, вул. Чайковського, 20 та вул. Миру,7 у місті Ватутіне. 

Северин О.Ф., Омаргалієв К.С., Мушієк М.Г. поінформували, що 

депутатська фракція Блок Петра Порошенка «Солідарність», депутатська 

фракція «Батьківщина» підтримують звернення представників громадськості 

щодо діяльності  Головного управління Держгеокадастру в Черкаській 

області та перебування на посаді начальника установи Залоги О.В. 

Озірний О.А. звернувся до голови обласної державної адміністрації 

Вельбівця О.І., першого заступника голови обласної ради Тарасенка В.П. із 

зверненням жителів Звенигородського району, стурбованих тенденціями, 

пов’язаними з процесом добровільного об’єднання громад. 

 Гончаренко В.Г. зачитав звернення до Президента України, Кабінету 

Міністрів України та Верховної Ради України щодо скасування чи 

відтермінування отримання ліцензії на зберігання палива. Звернувся до 

депутатського корпусу з проханням підтримати звернення. 

Клімов Є.П. виступив із зверненням до правоохоронних органів, 

Президента України, Прем’єр-міністра України щодо ситуації, яка склалася в 

Черкаській області, а саме щодо діяльності Головного управління 

Держгеокадастру в Черкаській області та його керівника, у зв’язку з діями 

якого громадяни вкотре приїжджають на сесії. Звернув увагу на ситуацію в 

селі Зоряне, представники якого присутні на сесійному засіданні, 

переслідуванні сільського голови. Крім того зазначив, що на цей час 

збираються підписи щодо звільнення Залоги О.В. із займаної посади.  

Звернувся до головуючого на пленарному засіданні та депутатського 

корпусу з проханням включити звернення в порядок денний та підтримати. 

 

Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання питання 

«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента України, 

Прем’єр-міністра України, Генеральної прокуратури України, Служби 

безпеки України, Національної поліції України, Національного 

антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури»  

 «За» - 51, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10. 

 

ВИТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Воронов С.П., Далібожак І.С., Давиденко О.Г., 

Копійченко В.П., Скіченко А.П., Рибченко О.В., Вельбівець О.І.,         

Гайович В.Ю., Тарасенко В.П., Коваленко В.М., Лошков О.Г. 

 Ботнар Ю.А.  повідомив, що депутатська фракція ВО «Свобода» також 

підтримує звернення депутата обласної ради Клімова Є.П. та представників 

громадськості щодо діяльності Головного управління Держгеокадастру в 

Черкаській області та перебування на займаній посаді начальника установи 

Залоги О.В. 

 Воронов С.П. виступив із зверненням до голови обласної державної 

адміністрації Вельбівця О.І. щодо розвитку туризму  в Черкаській області. 

Зазначив, що Чигиринський район є унікальним туристичним місцем 
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Черкаської області. Звернув увагу, що транспорте сполучення з центром 

Холодного Яру відсутнє і вкрай складно дістатися до туристичних об’єктів, 

що знаходяться на цій території. Звернувся до голови обласної державної 

адміністрації Вельбівця О.І., Чигиринської районної ради з проханням 

вирішити порушене питання. 

 Також виступив із пропозицією до депутатів обласної ради підтримати 

питання № 44 «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Кабінету Міністрів України  щодо підтримки мистецької освіти».  

Далібожак І.С. зазначив, що до нього як до депутата обласної ради 

надійшло звернення від частини депутатів Смілянської міської ради з 

проханням поінформувати Черкаську обласну раду щодо неправомірних дій 

керівництва міста Сміла, а саме про зобов’язання погасити борг приватної 

теплопостачальної компанії перед НАК «Нафтогаз» України за рахунок 

міського бюджету. Також поінформував, що частина депутатів Смілянської 

міської ради звернулися до Президента України та прокурора Черкаської 

області з проханням втрутитися в ситуацію, що склалася у місті Сміла 

Давиденко В.Г. виступив щодо проблемних питань міста Сміла. Навів 

приклад порушень у проведенні тендерних процедур в системі «Прозоро», 

пов’язаних з Укрзалізницею. Акцентував увагу на питанні розпаювання 

землі, проблемних питаннях аграрного бізнесу, пов’язаних з ліцензуванням. 

Крім того, зазначив, що 21 травня на засіданні тимчасової контрольної 

комісії обласної ради з контролю за розслідуванням фальсифікацій виборів 

до обласної ради були запрошені представники прокуратури. Проте, ніхто з 

представників прокуратури не з’явився, але була надана відповідь. Зачитав 

окремі абзаци із відповіді прокуратури. Також зазначив, що протягом півтора 

року не може ознайомитися з матеріалами справи щодо здійснення на нього 

нападу. Зачитав абзац з листа-відповіді Управління поліції охорони 

Національної поліції України.  

Копійченко В.П. звернувся до голови обласної державної  адміністрації 

Вельбівця О.І., першого заступника голови обласної ради Тарасенка В.П. 

щодо сприяння у вирішенні питання виділення коштів на ремонт покрівлі 

будинку за адресою: вул. Соборна, 154, місто Тальне. 

Поінформував, що у селі Лісове Тальнівського району другий рік не 

вирішується питання надання в оренду земельної ділянки. Зазначив, що 

завершився судовий процес, винесено відповідне рішення і має бути 

оголошений аукціон. Звернувся до представників Головного управління 

Держгеокадастру в Черкаській області, голови обласної державної 

адміністрації Вельбівця О.І. з проханням пришвидшити проведення 

відповідного аукціону та укладання договорів з потенційними орендарями. 

Акцентував увагу, що в Тальнівському районі не вистачає коштів для 

забезпечення інсулінозалежних громадян препаратами інсуліну. Звернувся з 

проханням зробити за можливості перерозподіл коштів за рахунок програми 

«Доступні ліки» для інсулінозалежних осіб. 

Поінформував, що з порушених питань підготує депутатські запити та 

направить за належністю. 
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Скіченко А.П. виступив із депутатським зверненням до голови 

обласної державної адміністрації Вельбівця О.І., першого заступника голови 

обласної ради Тарасенка В.П., начальника Головного управління 

Держгеокадастру в Черкаській області Залоги О.В., в якому зазначив, що 

Тальнівська районна державна адміністрація зверталася до начальника 

Головного управління Держгеокадастру в Черкаській області Залоги О.В. з 

проханням надати інформацію щодо переліку власників та кадастрові номери 

земельних ділянок, що були виділені учасникам АТО (ООС) у 2018-2019 

роках, проте станом на 29.05.2019 відповіді не отримано. Просить у межах 

компетенції сприяти у вирішенні питання та надати інформацію для зняття 

соціальної напруги в Тальнівському районі. 

Рибченко О.В. акцентував увагу, що депутатська група «Основа» 

підтримує звернення, яке стосується діяльності Головного управління 

Держгеокадастру в Черкаській області, наполягає на звільненні Залоги О.В. із 

займаної посади та повторно надіслати звернення до правоохоронних 

органів. 

Вельбівець О.І. звернув увагу депутатського корпусу та присутніх у 

сесійній залі, що звільнення керівника Головного управління 

Держгеокадастру не належить до повноважень обласної державної 

адміністрації і обласної ради. Зазначив, що звернення з порушеного питання, 

неодноразово були прийняті на сесії обласної ради та надіслані до вищих 

органів державної влади. З результатами розгляду звернень вищими 

органами державної влади депутати обласної ради були ознайомлені на 

одному із пленарних засідань сесії обласної ради.  

 Гайович В.Ю. зачитав звернення до Президента України       

Зеленського В.О. щодо недопущення скасування Закону України «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної» та 

запропонував включити в порядок денний пленарного засідання.  

Поінформував, що 25 березня 2019 року звернувся до першого 

заступника голови обласної ради з депутатською вимогою щодо виконання 

закону "Про місцеве самоврядування". Зазначив, що в сесійній залі є 

депутати, повноваження яких, достроково припиняються згідно з законом,  

відповідні матеріали надані. Звернувся до першого заступника голови 

обласної ради Тарасенка В.П. з проханням надати відповідь по суті з 

приводу, чи є в нас такі депутати в обласній раді? І чому вони 

зареєструвалися ці громадяни? Зареєструвалися, як депутати обласної ради і 

беруть участь у голосуванні? 

Коваленко В.М. поінформувала, що до неї як до депутата обласної ради 

надійшло звернення від сільського голови Білозірської ОТГ, голови 

регіонального відділення Черкаської ОТГ Міцука В.П. з проханням 

допомогти у вирішенні питання надходження до бюджетів ОТГ Черкаської 

області додаткової дотації на утримання закладів освіти та охорони здоров’я 

з обласного бюджету. Також виступила щодо добровільного об’єднання 

територіальних громад. 
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Омаргалієв К.С. зазначив, що у підтримку виступу депутата обласної 

ради Гайовича В.Ю., депутатська фракція «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність» брати участь у голосуванні буде лише з питання, що 

стосується діяльності Головного управління Держгеокадастру в Черкаській 

області. 

Тарасенко В.П. запропонував затвердити порядок денний пленарного 

засідання.  

Голосування за порядок денний (за основу) 

«За» - 54, «Проти» - 1 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г, який запропонував питання № 45 «Про 

звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента України, 

Премєр-міністра України, Генеральної прокуратури України, Служби 

безпеки України, Національної поліції України, Національного 

антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури» порядку денного пленарного засідання розглянути першим. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Мушієка М.Г. щодо 

зміни черговості розгляду питань порядку денного пленарного засідання 

 «За» - 57, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6. 

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування за включення до порядку денного питання «Про звернення 

депутатів Черкаської обласної ради до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України» (оголошено депутатом обласної ради 

Гончаренком В.Г.) 

«За» - 53, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10. 

(рішення прийнято) 

 

Голосування за включення до порядку денного питання 

 «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента України 

Зеленського В.О. щодо недопущення скасування Закону України «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної»  

(пропозиція депутата обласної ради Гайовича В.Ю.) 

«За» - 53, «Проти» - 1 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

(рішення прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ: Рибченко О.В., Лашкул В.Г., Доманський В.М.,         

Тарасенко В.П., Булатецький М.І., Мушієк М.Г. 

Лашкул В.Г. зазначив, що у питанні № 33 «Про хід виконання рішення 

Черкаської обласної ради від 18.12.2018  № 28-22/VII "Про громадську 

організацію "Футбольний клуб «Черкащина-Академія» порядку денного не 

враховані зміни, які відбулися у структурі  аматорського і професійного 

футболу міста Черкаси. Акцентував увагу, що потрібно затвердити додаткові 

заходи про подальший розвиток аматорського і професійного футболу в 
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Черкаській області та збереження команди майстрів «Черкащина-Академія» в 

Черкаській області, як професійної команди. Поінформував, що підготовлено 

відповідний проект рішення. 

Тарасенко В.П. запропонував включити зазначений проект рішення 

депутатом обласної ради Лашкулом В.Г., як альтернативний до питання        

№ 33 «Про хід виконання рішення Черкаської обласної ради від 18.12.2018  

№ 28-22/VII "Про громадську організацію "Футбольний клуб «Черкащина-

Академія» порядку денного. 

  

Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання проекту 

рішення, внесеного депутатом обласної ради Лашкулом В.Г., як 

альтернативного до 33 питання порядку денного 

«За» - 37, «Проти» - 1, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 20. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

Лошков О.Г., який запропонував виключити із порядку денного 

питання № 2.22 «Про приватизацію обʼєкта комунальної власності». 

 

Голосування за виключення із порядку денного пленарного засідання питання 

«Про приватизацію обʼєкта комунальної власності» 

(пропозиція депутата обласної ради Лошкова О.Г.) 

«За» - 14, «Проти» - 1 , «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 42. 

(пропозиція не прийнята) 

 

Голосування за порядок денний (в цілому) 

«За» - 48, «Проти» - 1 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В.П. - Про звернення депутатів Черкаської  обласної ради до 

Президента України, Прем’єр – міністра України, Генеральної  прокуратури 

України, Служби безпеки України, Національної  поліції України, 

Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої  

антикорупційної  прокуратури. 

 

ВИСТУПИЛИ: Клімов Є.П. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської  

обласної ради до Президента України, Прем’єр – міністра України, 

Генеральної  прокуратури України, Служби безпеки України, Національної  

поліції України, Національного антикорупційного бюро України, 

Спеціалізованої  антикорупційної  прокуратури» приймається, додається. 
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Голосування з питання «Про звернення депутатів Черкаської  обласної ради 

до Президента України, Прем’єр – міністра України, Генеральної  

прокуратури України, Служби безпеки України, Національної  поліції 

України, Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої  

антикорупційної  прокуратури» (з уточненнями) 

 «За» - 48, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

2. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О.- Про Програму ефективного використання орендованих 

цілісних майнових комплексів підприємств спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ та міст Черкаської області на 2019-2020 

роки 

 

Голосування  

 «За» - 32, «Проти» - 6, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 24. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

2) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. – Про внесення змін до рішення обласної ради від 

18.12.2018 № 28-4/VII "Про Програму фінансової підтримки підприємств 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

на 2019-2021 роки". 

 

Голосування  

 «За» - 39, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 24. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно  
 

ВИСТУПИЛИ: Давиденко О.Г., Булатецький М.І., Тарасенко В.П. 

Давиденко О.Г. запропонував провести реєстрацію депутатів обласної 

ради. 

Тарасенко В.П. оголосив перерву, звернувся до керівників 

депутатських фракцій з проханням підійти до президії обласної ради. 

 

(Перерва) 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 42  депутати. 
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Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 44  депутати. 

 

3) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. - Про надання згоди на передачу з державної власності у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

транспортних засобів. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання згоди на передачу з 

державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Черкаської області транспортних засобів» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Павличук В.М. запропонував повернутися до голосування з 

питань № 1 і № 2 пункту 2 порядку денного. 

 

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

повернення до голосування з пункту другого і першого другого питання 

порядку денного 

«За» - 38, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

(пропозиція не прийнята) 

 

4) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. – Про передачу майна комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про передачу майна комунальної 

власності» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

5) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. - Про списання майна комунальної власності 

 

ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П. 

 

Голосування  

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 
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6) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. - Про надання дозволу комунальному підприємству 

"Управління по експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної 

власності" на передачу в оренду майна. 

 

ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання дозволу комунальному 

підприємству "Управління по експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної 

комунальної власності" на передачу в оренду майна» приймається, додається. 

 

Голосування (з доповненнями, за основу і в цілому) 

«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 3. 

 

7) СЛУХАЛИ:  

Тарасенка В.П. - Про надання дозволу комунальному навчальному 

закладу "Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

працівників Черкаської обласної ради" на передачу в оренду майна. 

 

Голосування  

«За» - 42, «Проти» - 0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 5. 

(рішення не прийнято) 

 

(Хронологія прийняття рішення за стенограмою) 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Коваленко В.М. 

щодо повернення до голосування з питання «Про надання дозволу 

комунальному навчальному закладу "Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради" на 

передачу в оренду майна» 

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

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування з питання №2.7. «Про надання дозволу комунальному 

навчальному закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників Черкаської обласної ради» на передачу в оренду 

майна» 

«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 4. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання дозволу комунальному 

навчальному закладу "Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників Черкаської обласної ради" на передачу в оренду 

майна» приймається, додається. 
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8) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. - Про надання дозволу комунальному підприємству 

"Регіональний навчально-практичний центр розвитку багатофункціональних 

кооперативів Черкаської обласної ради" на передачу в оренду майна. 

Голосування  

«За» - 37, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 9. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

9) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. - Про повернення з оренди цілісного майнового 

комплексу колишнього Жашківського комунального поліграфічного 

підприємства. 

 

ВИСТУПИЛИ: Тарсенко В.П., Лошков О.Г., Северин О.Ф. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 38, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 6. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

10) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. - Про повернення з оренди цілісного майнового 

комплексу колишнього Корсунь-Шевченківського комунального 

поліграфічного підприємства. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про повернення з оренди цілісного 

майнового комплексу колишнього Корсунь-Шевченківського комунального 

поліграфічного підприємства» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

11) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. - Про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

"ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИКИ ТА БОРОТЬБИ ЗІ 

СНІДОМ" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 42, «Проти» - 0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 5. 

(рішення не прийнято) 
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(Хронологія прийняття рішення за стенограмою) 

 

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

повернення до голосування з питання № 2.11. «Про реорганізацію 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

ПРОФІЛАКТИКИ ТА БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ» 

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

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИКИ ТА 

БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» приймається, 

додається. 

 

12) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. -  Про реорганізацію ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про реорганізацію ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ» приймається, 

додається. 

 

Голосування  

«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 4. 

 

13) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. -  Про ліквідацію УМАНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО 

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ. 

 

ВИСТУПИЛИ: Северин О.Ф., Вельбівець О.І., Скіченко А.П., Тарасенко 

В.П., Лупашко О.В. 

Голосування  

«За» - 23, «Проти» - 0, «Утрималося» -8, «Не голосувало» - 16. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 
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14) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. - Про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА № 3». 

 

ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА № 3» приймається, 

додається. 

 

Голосування  

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

 

ВИСТУПИЛИ: Парамонов В.В. виступив із пропозицією повернутися до 

голосування з питання № 2.11. «Про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИКИ ТА 

БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» пункту 2 

порядку денного. 

 

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

повернення до голосування з питання № 2.11 «Про реорганізацію 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

ПРОФІЛАКТИКИ ТА БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ» порядку денного 

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

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування з питання № 2.11.«Про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИКИ ТА 

БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»  

(за основу і в цілому) 

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

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИКИ ТА 

БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» приймається, 

додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М. звернулася до депутатів обласної ради з 

проханням повернутися до голосування з питання № 2.7. «Про надання 

дозволу комунальному навчальному закладу "Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради" 

на передачу в оренду майна» порядку денного. Зазначила, що кожного року 

діти педагогічних працівників оздоровлюються, про це сповіщено райони, 

діти готуються до оздоровлення, організовано управлінням освіти необхідну 
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документацію, організовано навчання педагогічних працівників. Це питання 

може набрати негативного резонансу. 

Тарасенко В.П. зазначив, що кожного року проводиться цей захід. 

Звернувся до депутатів обласної ради з проханням підтримати.  

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Коваленко В.М. 

щодо повернення до голосування з питання № 2.7. «Про надання дозволу 

комунальному навчальному закладу "Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради" на 

передачу в оренду майна» 

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

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування з питання № 2.7. «Про надання дозволу комунальному 

навчальному закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників Черкаської обласної ради» на передачу в оренду 

майна» 

«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» - 4. 

 

15) СЛУХАЛИ:  

Тарасенка В.П. - Про надання Смілянському психоневрологічному 

інтернату згоди на внесення змін до кодів видів економічної діяльності. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 36, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

16) СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. -  Про внесення змін до рішень обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 36, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

ВИСТУПИЛИ: Скіченко А.П., Лупашко О.В., Воронов С.П. 

 Воронов С.П. запропонував повернутися до голосування з питання   

№ 2.15. «Про надання Смілянському психоневрологічному інтернату згоди 

на внесення змін до кодів видів економічної діяльності» порядку денного.  
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Голосування за пропозицію депутата обласної ради Воронова С.П. щодо 

повернення до голосування з питання № 2.15. «Про надання Смілянському 

психоневрологічному інтернату згоди на внесення змін до кодів видів 

економічної діяльності» 

«За» - 40, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 5. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Копійченко В.П., який запропонував провести реєстрацію 

депутатів обласної ради. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 37  депутатів. 

 

(Консультація з керівниками депутатських фракцій в обласній раді) 

 

 Тарасенко В.П. після консультації з керівниками депутатських фракцій 

в обласній раді оголосив перерву у пленарному засіданні. Зазначив,  що друге 

пленарне засідання відбудеться 12 червня  2019 року о 10 годині. 

 

 

 

Перший заступник голови                                                           В. ТАРАСЕНКО                                                                                      


