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Порядок денний: 

 

2. Питання управління майном обласної комунальної власності 
  
 

 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 

 

 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 
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 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 

 

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 
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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 
 

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 
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 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 

  

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 
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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  

 

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 
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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 

 

 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  
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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  

  

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  
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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  

  

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 
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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 
  

 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  
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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 

 

   

 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 
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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 

 

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 
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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 

 

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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ВИСТУПИЛИ: 

Тарасенко В.П. поінформував, що проведеним тестуванням 

електронної інформаційної системи виявлено збій в її роботі. Зазначив, що 

незважаючи на всі зусилля, що проводилися, робочі місця депутатів не 

вдалося налагодити, тому застосування електронної інформаційної системи 

на пленарному засіданні неможливе.  

Акцентував увагу, що забезпечено он-лайн трансляцію засідання на 

офіційному веб-сайті обласної ради, у мережі Інтернет, працює табло в 

сесійному залі з висвітленням питань порядку денного. 

Зазначив, що відповідно до статті 21 Регламенту Черкаської обласної 

ради, результати голосування буде підводити лічильна комісія, яка 

зобов’язана враховувати поіменне голосування депутатів з питань, що 

розглядаються.  

 

(Електронно-інформаційна система пошкоджена) 

 

Тарасенко В.П. провів поіменну реєстрацію  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 48  депутатів (списки додаються) 

 

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) 

 

Тарасенко В.П. запропонував внести зміни до складу секретаріату, так 

як депутати обласної ради Козак М.М. і Пошиваник М.М., які входять до 

його складу, відсутні на пленарному засіданні.  

Керівники фракцій запропонували включити до складу секретаріату 

депутата обласної ради Копійченка В.П. та депутата обласної ради    

Овчаренка С.А.  

 

Голосування за внесення змін до складу секретаріату 

(рішення прийнято) 

 

Відповідно до п.3 статті 21 Регламенту обласної ради голосування з 

процедурного питання проведено без підрахунку голосів – за явною 

більшістю. 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Тарасенко В.П. 

 Тарасенко В.П. повідомив, що знову у сесійній залі присутні 

представники громадськості села Ягубець Христинівського та села 

Родниківка Уманського районів, які звертаються з проханням надати їм час 

для виступу. 
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Голосування за надання часу для виступу директору КСП «Ягубець» 

Сидоруку К.М. та директору КСП «Родниківка» Войченку С.М. 

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

(рішення прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Войченко С.М., Сидорук К.М.,     

Вельбівець О.І., Тарасенко В.П., Мушієк М.Г., Рибченко О.В., Далібожак І.С. 

 Войченко С.М. зачитав звернення щодо ситуації, яка склалася з 

розпаюванням КСП «Родниківка». 

Сидорук К.М. подякував депутатському корпусу за прийняття 

звернення до вищих посадових осіб держави щодо звільнення з посади 

начальника Головного управління Держгеокадастру в Черкаській області 

Залоги О.В. на пленарному засіданні 30 травня 2019 року.  

 Водночас звернувся до депутатів обласної ради, правоохоронних 

органів Черкаської області з інформацією про продовження злочинних дій 

Залоги О.В. Зазначив, що його повідомлення вважати, як заяву про злочин. 

 Вельбівець О.І. звернув увагу представників громадськості, що 

звільнення керівника Головного управління Держгеокадастру не є 

повноваженнями обласної державної адміністрації та обласної ради. 

Зазначив, що з результатами розгляду вищими органами державної влади, 

прийнятих звернень з порушеного питання, депутати обласної ради були 

ознайомлені на одному із пленарних засідань сесії обласної ради.  

Запропонував представникам громадськості звернутися до 

Держгеокадастру України з питання звільнення Залоги О.В. 

 Тарасенко В.П. повідомив про реєстрацію у роботі сесії депутата 

обласної ради Захарцева П.П. 

 

ВИСТУПИЛИ: Далібожак І.С., Ботнар Ю.А. 

 Далібожак І.С. запропонував повернутися до голосування з питань       

№ 2.2,   № 2.8, № 2.13, № 2.15 порядку денного пленарного засідання. 

 Ботнар Ю.А. запропонував проголосувати всі питання як одну 

пропозицію.  

 

Голосування за повернення до голосування з питань  № 2.2,  № 2.8,       

№ 2.13, № 2.15 порядку денного пленарного засідання 

«За» - 33, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 9, «Не голосувало» - 0. 

 (рішення не прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ: Костюченко В.О., Булатецький М.І., Омаргалієв К.С., 

Тарасенко В.П., Вельбівець О.І., Яріш А.А., Лошков О.Г., Мушієк М.Г. 

 Костюченко В.О. запропонував змінити черговість розгляду питань 

порядку денного, а саме: питання № 2.19, № 2.20, № 3,  № 4,  № 8, № 13,       

№ 18, № 19 розглянути першочергово. 

Омаргалієв К.С. запропонував питання № 4 «Про внесення змін до 

рішення обласної ради від 18.12.2018  № 28-20/VII "Про обласний бюджет 
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Черкаської області на 2019 рік" розглянути другим питанням порядку денного 

пленарного засідання.  

 Лошков О.Г. звернув увагу депутатів, що порядок денний 30 сесії 

обласної ради затверджений і пропозиції, які вносять депутати щодо зміни 

черговості розгляду питань, мають бути обґрунтовані. Запропонував перейти 

до розгляду затвердженого порядку денного пленарного засідання 30 сесії 

обласної ради.  

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Омаргалієва К.С. 

щодо зміни черговості питань порядку денного  

«За» - 25, «Проти» - 4 , «Утрималося» - 11, «Не голосувало» - 5. 

 (рішення не прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Вельбівець О.І., Тарасенко В.П. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Костюченка В.О. 

щодо зміни черговості питань порядку денного (питання № 2.19 перенести 

на початок розгляду питань порядку денного) 

«За» - 38, «Проти» - 0, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» -  4. 

 (рішення не прийнято) 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Костюченка В.О. 

щодо зміни черговості питань порядку денного (питання № 2.20 розглянути 

другим питанням порядку денного) 

«За» - 41, «Проти» -  0, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» -  5. 

 (рішення не прийнято) 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Костюченка В.О. 

щодо зміни черговості питань порядку денного (питання № 3 розглянути 

другим питанням порядку денного) 

«За» - 39, «Проти» -  1, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» -  4. 

 (рішення не прийнято) 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Костюченка В.О. 

щодо зміни черговості питань порядку денного (питання № 4 розглянути 

другим питанням порядку денного) 

«За» - 33, «Проти» -  0, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» -  5. 

 (рішення не прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Мушієк М.Г., Лупашко О.В.,         

Овчаренко С.А., Давиденко О.Г., Тарасенко В.П., Вельбівець О.І.,        

Лошков О.Г., Коваленко В.М. 

 

 Тарасенко В.П. звернувся до керівників фракцій з проханням підійти до 

президії для проведення консультації. 
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(Проведення консультації з керівниками депутатських фракцій) 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Тарасенко В.П. зазначив, що депутат обласної ради Давиденко О.Г.  

наполягає поставити на голосування пропозицію щодо припинення роботи 

пленарного засідання.  

 

Проведення поіменної реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 45  депутатів (списки додаються) 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Давиденка О.Г. щодо 

припинення роботи пленарного засідання. 

«За» - 17, «Проти» -  19, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» -  5. 

 (рішення не прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Гайович В.Ю. 

 Тарасенко В.П. запропонував перейти до розгляду питань порядку 

денного. 

  Гайович В.Ю. вніс пропозицію зробити перереєстрацію депутатів 

обласної ради. 

 

Проведення поіменної реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 41  депутат (списки додаються) 

 

 Тарасенко В.П. зазначив, що на пленарному засіданні зареєстровано      

41 депутат, сесія неповноважна. Оголосив перерву у пленарному засіданні    

до 21 червня 2019 року. 

 

(Перерва у роботі пленарного засідання) 
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21 червня 2019 року 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 46  депутатів. 

 

Хвилина мовчання. 

 

17) СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. - 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». 

 

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

 

Голосування  

 «За» - 41, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

18) СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. – Про погодження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки та надання земельних ділянок у постійне 

користування. 

 

ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про погодження технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та надання 

земельних ділянок у постійне користування»  приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

 

19) СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. – Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості). 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості)»  приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -2. 
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20) СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. – Про передачу виробів медичного призначення. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., який зазначив, що у преамбулі проекту рішення 

повторюються слова «Уманської міської ради». 

 Дудник Н.Д. поінформувала, що це технічна помилка. Зазначила, що 

там має бути вказано номер і дата рішення Уманської міської ради.  

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про передачу виробів медичного 

призначення»  приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1. 

 

21) СЛУХАЛИ:  

Паніщева Б.Є. – Про внесення змін до Порядку проведення 

конкурсного відбору кандидатів на посади керівників підприємств, установ, 

закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П. 

Голосування  

 «За» - 42, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

22) СЛУХАЛИ:  

Гайовича В.Ю. – Про приватизацію об'єкта комунальної власності 

 

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

Доманський В.М., Мушієк М.Г., Вельбівець О.І., Коваленко А.О. 

 Лошков О.Г. зазначив, що фракція Всеукраїнське об’єднання 

«Свобода» в обласній раді виступає проти цього проекту рішення. 

Запропонував створити спільну робочу групу з депутатів обласної ради, 

апарату обласної ради і Черкаської міської ради. Закликав депутатів не 

підтримувати такий проект рішення.   

 

Голосування  

 «За» - 28, «Проти» - 6, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 10. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 
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ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., який звернув увагу депутатів обласної ради 

на важливість прийняття рішень з питань, які були розглянуті на початку 

другого пленарного засідання 12 червня 2019 року. Запропонував 

повернутися до голосування з питань № 2.16, №2.13, № 2.8, № 2.2 порядку 

денного сесії обласної ради.   

 

Голосування за пропозицію першого заступника голови обласної ради 

Тарасенка В.П. щодо повернення до голосування з питання № 2.16 порядку 

денного сесії 

«За» - 35, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Северин О.Ф. 

 

Голосування за пропозицію першого заступника голови обласної ради 

Тарасенка В.П. щодо повернення до голосування з питання № 2.13 порядку 

денного сесії 

«За» - 33, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 14. 

(пропозиція не прийнята) 

 

Голосування за пропозицію першого заступника голови обласної ради 

Тарасенка В.П. щодо повернення до голосування з питання № 2.8 порядку 

денного сесії 

«За» - 38, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Далібожак І.С., Мушієк М.Г., Гайович В.Ю., Вельбівець О.І., 

Тарасенко В.П. 

 

Голосування за пропозицію першого заступника голови обласної ради 

Тарасенка В.П. щодо повернення до голосування з питання № 2.2 порядку 

денного сесії 

«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування з питання № 2.2. 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" 

«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «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» приймається, додається. 
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3. СЛУХАЛИ: 

 Звягінцеву О.М. - Про внесення змін до обласної програми охорони 

навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки, яка 

поінформувала, що до проекту рішення включено нові заходи та зміни, що 

надійшли від Драбівської районної державної адміністрації, Смілянської 

міської ради, Буцької ОТГ Маньківськорго району, Паланської ОТГ 

Уманського району і Мошнівської сільської ради. Зазначила об’єкти, в які 

внесено зміни до назв заходів та джерел фінансування.  Також звернула 

увагу, що проект рішення запропоновано доповнити додатком 5 «Розрахунок 

вартості робіт з вилучення, утилізації, знищення та знешкодження 

непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та 

тари від них». 

 

ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної 

програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 

роки» приймається, додається. 

Голосування  

 «За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Кравченко Н.М.- Про внесення змін до рішення обласної ради від 

18.12.2018  № 28-20/VII «Про обласний бюджет Черкаської області на 2019 

рік», яка поінформувала про основні напрямки внесення змін до обласного 

бюджету, а саме: уточнення обласного бюджету за рахунок субвенцій з 

державного та місцевих бюджетів, а також перерозподіл затверджених 

призначень за пропозиціями головних розпорядників коштів. Зазначила, що до 

обласного бюджету вводиться 53 мільйони гривень субвенції на реалізацію 

заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, які частково розподіляються 

між місцевими бюджетами, 1 мільйон гривень субвенції з державного бюджету 

на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських 

голів, у тому числі на проведення перших виборів у новостворених об’єднаних 

громадах. 

 Також зазначила, що роздані матеріали з додатковими змінами і 

доповненнями пройшли погодження постійною комісією обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. 

Поінформувала, що 21.06.2019 на засіданні профільної комісії також внесено 

деякі пропозиції щодо змін до обласного бюджету. Запропонувала депутатам 

обласної ради  розглянути та підтримати запропоновані зміни.  

 

ВИСТУПИЛИ: Давиденко О.Г., Легойда С.М., Воронов С.П., Вельбівець О.І., 

Сахно А.П. 
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Голосування (із змінами та доповненнями, підтриманими постійною 

комісією з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів) 

 «За» - 40, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ: Гайович В.Ю., Вельбівець О.І., Северин О.Ф., Мушієк М.Г., 

Лошков О.Г. 

 Вельбівець О.І. звернувся з пропозицією повернутися до голосування 

з питання, що розглядається. 

 Лошков О,Г. звернувся до головуючого на пленарному засіданні з 

проханням оголосити перерву. 

 Тарасенко оголосив перерву. 

 

(Перерва) 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 44  депутати. 

 

Голосування за пропозицію Вельбівця О.І. щодо повернення до голосування з 

питання № 4 порядку денного сесії 

«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 0. 

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування з питання № 4. Про внесення змін до рішення обласної ради від 

18.12.2018 № 28-20/VII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2019 

рік" (із змінами та доповненнями, підтриманими постійною комісією 

обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та 

фінансів) 

«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 0. 

 

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

ради від 18.12.2018  № 28-20/VII «Про обласний бюджет Черкаської області 

на 2019 рік» (із змінами та доповненнями) приймається, додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: Давиденко О.Г., який запропонував надати час для виступу 

заступнику директора ДНЗ "Смілянський центр підготовки і перепідготовки 

робітничих кадрів" Поліщук Т.М. 

 

Голосування за надання часу для виступу заступнику директора ДНЗ 

"Смілянський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів" 

Поліщук Т.М. 

«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 

 

ВИСТУПИЛИ: Поліщук Т.М., Вельбівець О.І., Данилевський В.В., Яріш А.А. 

Тарасенко В.П. 
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 Яріш А.А. запропонував надати час для виступу секретарю 

Смілянської міської ради Федоренку В.А. з інформацією про хід підготовки 

до опалювального сезону міста Сміли. 

 

Голосування за надання часу для виступу секретарю Смілянської міської 

ради Федоренку В.А. 

«За» - 37, «Проти» - 2, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 Паніщева Б.Є. - Про внесення змін до Положення про помічника-

консультанта депутата Черкаської обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Гайович В.Ю. 

Голосування  

 «За» - 38, «Проти» - 5, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Паніщева Б.Є. – Про внесення змін до Положення про порядок та умови 

надання одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів 

обласного бюджету. 

 

ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Ковбоша О.Р. 

  

Голосування  

 «За» - 33, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Паніщева Б.Є. – Про перерозподіл та використання коштів для надання 

одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів обласного 

бюджету. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

Голосування  

 «За» - 39, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

(протокольно) 
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8. СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В.П. – Про внесення змін до Антикорупційної програми 

Черкаської обласної ради на 2019 рік. 

 

Голосування  

 «За» - 39, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Паніщева Б.Є. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Верховної Ради України щодо прийняття Кодексу депутатської етики. 

 

ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П. 

 

Голосування  

 «За» - 42, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

(протокольно) 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 22  депутати. 

 

(Консультація з керівниками депутатських фракцій) 

 

Тарасенко В.П. після консультації з керівниками депутатських фракцій 

в обласній раді оголосив перерву у роботі 30 сесії до 06 вересня 2019 року. 

 

 

 

Перший заступник голови                                                           В. ТАРАСЕНКО                                                                                      


