ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VII скликання
Тридцять шоста сесія

ПРОТОКОЛ
06.03.2020

м. Черкаси

№ 62

першого пленарного засідання
обласної ради

У роботі 36 сесії взяли участь:
депутати обласної ради
запрошені

- 54

- 76
(Списки додаються)

Головуючий – Підгорний А.В.
Секретаріат:
Павличук В.М., Авраменко М.Ю., Клімов
Ковбоша О.Р., Далібожак В.М., Морозюк М.О.

Є.П.,
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Порядок денний:
1. Питання управління майном обласної комунальної власності
1) Про призначення БІЛОУС І.В. на посаду директора комунального
некомерційного підприємства "Черкаський обласний центр громадського
здоров'я Черкаської обласної ради"
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Мазур
- начальник юридичного відділу виконавчого
Людмила Олегівна
апарату обласної ради
Парамонов
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Володимирович
з питань охорони здоров’я
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради
Наталія Олегівна
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
2) Про призначення ЮЛІНОЇ Г.О. на посаду завідувача комунального
підприємства "Черкаська центральна районна аптека № 5 Черкаської обласної
ради"
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Мазур
- начальник юридичного відділу виконавчого
Людмила Олегівна
апарату обласної ради
Парамонов
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Володимирович
з питань охорони здоров’я
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради
Наталія Олегівна
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
3) Про призначення СИТНИКА А.П. на посаду директора комунального
некомерційного
підприємства
"Черкаський
обласний
дитячий
багатопрофільний санаторій "Сосновий Бір" Черкаської обласної ради
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Мазур
- начальник юридичного відділу виконавчого
Людмила Олегівна
апарату обласної ради
Парамонов
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Володимирович
з питань охорони здоров’я
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради
Наталія Олегівна
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
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4) Про призначення ЛАЩЕНКА Л.І. на посаду директора комунального
некомерційного підприємства "Обласний дитячий протитуберкульозний
санаторій "Руська Поляна" Черкаської обласної ради"
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Мазур
- начальник юридичного відділу виконавчого
Людмила Олегівна
апарату обласної ради
Парамонов
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Володимирович
з питань охорони здоров’я
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради
Наталія Олегівна
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
5) Про призначення ФЕСУНА І.А. на посаду директора комунального
некомерційного підприємства "Обласний центр екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф Черкаської обласної ради"
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Мазур
- начальник юридичного відділу виконавчого
Людмила Олегівна
апарату обласної ради
Парамонов
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Володимирович
з питань охорони здоров’я
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради
Наталія Олегівна
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
6)
Про
зміну
найменування
КОМУНАЛЬНОГО
ВИЩОГО
НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
"КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ"
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Данилевський
в.о.директора Департаменту освіти і
Валерій Вікторович
науки обласної державної адміністрації
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту
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7) Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КАНІВСЬКА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ I-III СТУПЕНІВ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Данилевський
в.о.директора Департаменту освіти і
Валерій Вікторович
науки обласної державної адміністрації
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту
8)
Про
зміну
найменування
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
"ШПОЛЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Данилевський
в.о.директора Департаменту освіти і
Валерій Вікторович
науки обласної державної адміністрації
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту
9) Про зміну найменування ЗОЛОТОНІСЬКОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Данилевський
в.о.директора Департаменту освіти і
Валерій Вікторович
науки обласної державної адміністрації
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
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Доманський
Володимир Миколайович

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту
10)
Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
"СМІЛЯНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ
І-ІІ СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Данилевський
в.о.директора Департаменту освіти і
Валерій Вікторович
науки обласної державної адміністрації
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту
11) Про зміну найменування ЧЕРКАСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ
САНАТОРНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТ I-II СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Данилевський
в.о.директора Департаменту освіти і
Валерій Вікторович
науки обласної державної адміністрації
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту
12) Про зміну найменування ТАЛЬНІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ
САНАТОРНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ І-ІІІ СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Данилевський
в.о.директора Департаменту освіти і
Валерій Вікторович
науки обласної державної адміністрації
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Кравцова
Наталія Олегівна

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту
13) Про зміну найменування ЗОЛОТОНІСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ
САНАТОРНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ I-III СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Данилевський
в.о.директора Департаменту освіти і
Валерій Вікторович
науки обласної державної адміністрації
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту
14) Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
"МИХАЙЛІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Данилевський
в.о.директора Департаменту освіти і
Валерій Вікторович
науки обласної державної адміністрації
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту
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15) Про зміну найменування ЛАДИЖИНСЬКОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Данилевський
в.о.директора Департаменту освіти і
Валерій Вікторович
науки обласної державної адміністрації
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту
16) Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
"БАБАНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ I-II
СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Данилевський
в.о.директора Департаменту освіти і
Валерій Вікторович
науки обласної державної адміністрації
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту
17) Про зміну найменування ВІЛЬШАНСЬКОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Данилевський
в.о.директора Департаменту освіти і
Валерій Вікторович
науки обласної державної адміністрації
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
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Доманський
Володимир Миколайович

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту

18) Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
"ЧЕРКАСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ I-III
СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Данилевський
в.о.директора Департаменту освіти і
Валерій Вікторович
науки обласної державної адміністрації
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту
19) Про зміну найменування Черкаського обласного центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
20) Про надання комунальному підприємству "Монастирищенська
центральна районна аптека № 17" Черкаської обласної ради дозволу на
отримання кредитного ліміту на поточний рахунок
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради
Наталія Олегівна
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
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21) Про надання комунальному підприємству "Тальнівська центральна
районна аптека № 73 Черкаської обласної ради" дозволу на отримання
кредитного ліміту на поточний рахунок
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради
Наталія Олегівна
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
22) Про надання обласному комунальному підприємству "Готельний
комплекс "Дніпро" Черкаської обласної ради дозволу на отримання кредитного
ліміту на поточний рахунок
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради
Наталія Олегівна
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики

23) Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.09.2015 № 4224/VI "Про реорганізацію комунального закладу "Обласний дитячий санаторій
"ЗМІНА" Черкаської обласної ради шляхом злиття з комунальним закладом
"Обласний дитячий санаторій "ПРОЛІСОК" Черкаської обласної ради"
Доповідають:
Петров
Віталій Олександрович
Кошова
Лариса Миколаївна
Парамонов
Віктор Володимирович
Кравцова
Наталія Олегівна

- начальник управління майном виконавчого
апарату обласної ради
- начальник управління охорони здоров’я
обласної державної адміністрації
- голова постійної комісії обласної ради
з питань охорони здоров’я
- голова постійної комісії обласної ради
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
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24) Про внесення змін до рішення обласної ради від 11.10.2019 № 3212/VII "Про реорганізацію комунального закладу "Обласний дитячий санаторій
"ПРОЛІСОК" Черкаської обласної ради"
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кошова
- начальник управління охорони здоров’я
Лариса Миколаївна
обласної державної адміністрації
Парамонов
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Володимирович
з питань охорони здоров’я
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради
Наталія Олегівна
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
25) Про визнання таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від
06.09.2011 № 7-3/VI "Про забезпечення доступності для населення якісних
лікарських засобів та виробів медичного призначення"
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кошова
- начальник управління охорони здоров’я
Лариса Миколаївна
обласної державної адміністрації
Парамонов
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Володимирович
з питань охорони здоров’я
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради
Наталія Олегівна
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
26) Про внесення змін до кодів видів економічної діяльності суб’єкту
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
27) Про припинення права постійного користування земельними
ділянками та надання їх у користування
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
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Кравцова
Наталія Олегівна
Лупашко
Олександр Вікторович

- голова постійної комісії обласної ради
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
- голова постійної комісії обласної ради
з питань агропромислового розвитку та
земельних відносин

28) Про надання права постійного користування земельними ділянками
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради
Наталія Олегівна
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
Лупашко
- голова постійної комісії обласної ради
Олександр Вікторович
з питань агропромислового розвитку та
земельних відносин
29) Про визнання майна комунальною власністю
Доповідають:
Петров
начальник управління майном
Віталій Олександрович
виконавчого апарату обласної ради
Зеленський
начальник управління у справах сім’ї,
Максим Васильович
молоді та спорту обласної державної
адміністрації
Кравцова
голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
30) Про передачу майна комунальної власності
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради
Наталія Олегівна
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
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31) Про списання майна комунальної власності
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради
Наталія Олегівна
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
32) Про Перелік суб'єктів господарювання та об'єктів спільної власності
територіальних громад сіл. селищ, міст Черкаської області
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради
Наталія Олегівна
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
33) Про обласну програму фінансової підтримки комунальних
некомерційних підприємств спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Черкаської області на 2020-2022 роки
Доповідають:
Кошова
- начальник управління охорони здоров’я
Лариса Миколаївна
обласної державної адміністрації
Парамонов
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Володимирович
з питань охорони здоров’я
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради
Наталія Олегівна
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
34) Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу
комунального підприємства "Центральна районна аптека № 30"
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради
Наталія Олегівна
з питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Парамонов
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Володимирович
з питань охорони здоров’я
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35) Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу колишнього
комунального підприємства "Канівська центральна районна аптека № 91"
Черкаської обласної ради
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради
Наталія Олегівна
з питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
Парамонов
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Володимирович
з питань охорони здоров’я
2. Про затвердження звіту за результатами роботи комісії з оцінки
корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради
Доповідають:
Тарасенко
- перший заступник голови обласної ради,
Валентин Петрович
голова комісії з оцінки корупційних ризиків
у діяльності Черкаської обласної ради
Лошков
- голова постійної комісії обласної ради
Олександр Геннадійович
з
питань
регламенту,
місцевого
самоврядування,
забезпечення
правопорядку та захисту прав людини
3. Про затвердження Антикорупційної програми Черкаської обласної
ради на 2020 рік
Доповідають:
Тарасенко
- перший заступник голови обласної ради,
Валентин Петрович
голова комісії з оцінки корупційних ризиків
у діяльності Черкаської обласної ради
Лошков
- голова постійної комісії обласної ради
Олександр Геннадійович
з
питань
регламенту,
місцевого
самоврядування,
забезпечення
правопорядку та захисту прав людини
4. Про внесення змін до Положення про порядок та умови надання
одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів обласного
бюджету
Доповідають:
Паніщев
- керівник секретаріату обласної ради
Богдан Євгенійович
Легойда
- голова постійної комісії обласної ради
Світлана Михайлівна
з питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
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5. Про затвердження обласної цільової комплексної програми
профілактики та протидії злочинності у Черкаській області на 2020-2024 роки
"Безпечна Черкащина"
Доповідають:
Безщасний
- заступник голови обласної державної
Юрій Михайлович
адміністрації
Лошков
- голова постійної комісії обласної ради
Олександр Геннадійович
з
питань
регламенту,
місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
6. Про затвердження Регіональної програми "Створення містобудівного
кадастру Черкаської області на 2020-2021 рік"
Доповідають:
Ляшов
- заступник голови обласної державної
Дмитро Олександрович
адміністрації
Легойда
- голова постійної комісії обласної ради
Світлана Михайлівна
з питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
7. Про обласну програму "Підтримка системи громадського здоров’я" на
2020-2022 роки
Доповідають:
Кошова
- начальник управління охорони здоров’я
Лариса Миколаївна
обласної державної адміністрації
Парамонов
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Володимирович
з питань охорони здоров’я
8. Про внесення змін до обласної програми "Трансплантація аутологічних
гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку та периферичної крові" на
2019–2023 роки
Доповідають:
Кошова
- начальник управління охорони здоров’я
Лариса Миколаївна
обласної державної адміністрації
Парамонов
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Володимирович
з питань охорони здоров’я
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9. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16.12.2016 № 10-2/VII
"Про програму підтримки діяльності органів виконавчої влади на 2016-2020
роки"
Доповідають:
Шабатін
- керівник апарату обласної державної
Олександр Олексійович
адміністрації
Легойда
- голова постійної комісії обласної ради
Світлана Михайлівна
з питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
10. Про внесення змін у додаток до обласної програми підтримки закладів
вищої освіти Черкаської області на 2015-2024 роки
Доповідають:
Данилевський
- в.о.директора Департаменту освіти і науки
Валерій Вікторович
обласної державної адміністрації
Доманський
Володимир Миколайович

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту

11. Про внесення змін до обласної цільової програми забезпечення
збереженості документів Національного архівного фонду на 2011 – 2020 роки
Доповідають:
Клименко
- директор Державного архіву Черкаської
Тетяна Анатоліївна
області
Легойда
Світлана Михайлівна
Доманський
Володимир Миколайович

- голова постійної комісії обласної ради
з питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
- голова постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту

12. Про внесення змін до обласної програми розвитку громадянського
суспільства на період до 2020 року
Доповідають:
Товстопят
- в.о. директора Департаменту культури та
Людмила Миколаївна
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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13. Про внесення змін до Програми розвитку інформаційного простору
Черкаської області на 2019-2023 роки
Доповідають:
Товстопят
- в.о. директора Департаменту культури та
Людмила Миколаївна
взаємозв’язків з громадськістю обласної
державної адміністрації
Доманський
Володимир Миколайович

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту

14. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-13/
VIІ "Про Регіональну програму інформатизації Черкаської області на 2016-2020
роки "Електронна Черкащина"
Доповідають:
Товстопят
- в.о. директора Департаменту культури та
Людмила Миколаївна
взаємозв’язків з громадськістю обласної
державної адміністрації
Легойда
- голова постійної комісії обласної ради
Світлана Михайлівна
з питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
15. Про внесення змін у додаток 1 до Програми забезпечення
правопорядку, запобігання і протидії корупції в області на 2016-2020 роки
Доповідають:
Безщасний
- заступник голови обласної державної
Юрій Михайлович
адміністрації
Лошков
- голова постійної комісії обласної ради
Олександр Геннадійович
з
питань
регламенту,
місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
16. Про внесення змін до обласної цільової програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім“ на 2016-2020
роки
Доповідають:
Ляшов
- заступник голови обласної державної
Дмитро Олександрович
адміністрації
Кокодзей
- голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань інфраструктури та житловокомунального господарства
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17. Про внесення змін до Програми розвитку автомобільних доріг
загального користування Черкаської області на 2019-2022 роки
Доповідають:
Ляшов
- заступник голови обласної державної
Дмитро Олександрович
адміністрації
Кокодзей
- голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань інфраструктури та житловокомунального господарства
18. Про внесення змін до рішення обласної ради від 03.06.2016 № 5-2/VIІ
"Про обласну програму охорони навколишнього природного середовища на
2016 – 2020 роки"
Доповідають:
Звягінцева
начальник управління екології та природних
Олена Миколаївна
ресурсів обласної державної адміністрації
Омаргалієв
голова постійної комісії обласної ради з
Костянтин Сапартаєвич
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
19. Про Програму економічного і соціального розвитку Черкаської
області на 2020 рік
Доповідають:
Карманнік
- заступник голови обласної державної
Роман Володимирович
адміністрації
Легойда
- голова постійної комісії обласної ради
Світлана Михайлівна
з питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
20. Звіт про виконання обласного бюджету за 2019 рік
Доповідають:
Кравченко
Наталія Миколаївна
Легойда
Світлана Михайлівна

- директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації
- голова постійної комісії обласної ради
з питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
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21. Про внесення змін до рішення Черкаської обласної ради від 20.12.2019
№ 34-47/VII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2020 рік"
Доповідають:
Кравченко
- директор Департаменту фінансів
Наталія Миколаївна
обласної державної адміністрації
Легойда
- голова постійної комісії обласної ради
Світлана Михайлівна
з питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
22. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської
комісії Головного управління Національної поліції в Черкаській області
Доповідають:
Паніщев
- керівник секретаріату обласної ради
Богдан Євгенійович
Лошков
- голова постійної комісії обласної ради
Олександр Геннадійович
з
питань
регламенту,
місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
23. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської
комісії Управління поліції охорони в Черкаській області
Доповідають:
Паніщев
- керівник секретаріату обласної ради
Богдан Євгенійович
Лошков
- голова постійної комісії обласної ради
Олександр Геннадійович
з
питань
регламенту,
місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
24. Про погодження надання приватному підприємству "Агроспецпроект"
спеціального дозволу на користування надрами
Доповідають:
Омаргалієв
Костянтин Сапартаєвич

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій
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25. Про території та об’єкти природно-заповідного фонду області
Доповідають:
Звягінцева
начальник управління екології та природних
Олена Миколаївна
ресурсів обласної державної адміністрації
Омаргалієв
Костянтин Сапартаєвич

-

голова постійної комісії обласної ради з
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій

26. Про внесення змін до рішення Черкаської обласної ради від 20.12.2019
№ 34-47/VII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2020 рік"
Доповідають:
Кравченко
- директор Департаменту фінансів
Наталія Миколаївна
обласної державної адміністрації
Легойда
- голова постійної комісії обласної ради
Світлана Михайлівна
з питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
27. Про припинення державному підприємству "Канівське лісове
господарство" права користування мисливськими угіддями
Доповідають:
Дзюбенко
- начальник Черкаського обласного управління
Олександр Миколайович
лісового та мисливського господарства
Омаргалієв
- голова постійної комісії обласної ради з
Костянтин Сапартаєвич
питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій
28. Про надання ТОВ "Мисливське господарство «Клуб «Рось»"
у користування мисливських угідь
Доповідають:
Дзюбенко
Олександр Миколайович
Омаргалієв
Костянтин Сапартаєвич

-

начальник Черкаського обласного управління
лісового та мисливського господарства
голова постійної комісії обласної ради
з питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій

20
29. Про умови оплати праці заступника голови Черкаської обласної ради
Доповідають:
Підгорний
- голова обласної ради
Анатолій Вікторович
Легойда
- голова постійної комісії обласної ради
Світлана Михайлівна
з питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів
30. Про виведення депутата Черкаської обласної ради МУШІЄКА М.Г. зі
складу постійної комісії обласної ради
Доповідають:
Паніщев
- керівник секретаріату обласної ради
Богдан Євгенійович
Лошков
- голова постійної комісії обласної ради
Олександр Геннадійович
з
питань
регламенту,
місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
31. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради
України ТРЕНКІНА Ю.В.
Доповідають:
Паніщев
- керівник секретаріату обласної ради
Богдан Євгенійович
Лошков
- голова постійної комісії обласної ради з
Олександр
питань регламенту, місцевого
Геннадійович
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
32. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.06.2012 № 1610/VI "Про заснування обласної стипендії перспективним спортсменам області"
Доповідають:
Зеленський
Максим Васильович
Доманський
Володимир Миколайович

-

-

начальник управління у справах сім’ї,
молоді та спорту обласної державної
адміністрації
голова постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту
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33. Інформації про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони
громадського порядку та результати діяльності прокуратури Черкаської області
та Головного управління Національної поліції в Черкаській області на території
області
Доповідають:
Воронін
Олександр Володимирович
Куратченко
Михайло Віталійович

- прокурор Черкаської області
- начальник
Головного
управління
Національної поліції в Черкаській області

34. Про хід виконання рішення Черкаської обласної ради від 02.03.2018
№ 21-20/VIІ "Про програму зайнятості населення Черкаської області на 20182020 роки"
Доповідають:
Чикало
- директор Департаменту соціального захисту
Руслан Олександрович
населення обласної державної адміністрації
Захарцев
- голова постійної комісії обласної ради з
Павло Петрович
питань соціального захисту населення
35. Про хід виконання обласної цільової програми "Інноваційні школи
Черкащини" на період до 2020 року
Доповідають:
Данилевський
- в.о. директора Департаменту освіти і науки
Валерій Вікторович
обласної державної адміністрації
Доманський
- голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
36. Про хід виконання рішення Черкаської обласної ради від 18.12.2018
№ 28-2/VIІ "Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг
загального користування Черкаської області на 2019-2022 роки"
Доповідають:
Бохін
- директор Департаменту містобудування,
Роман Степанович
архітектури, будівництва та житловокомунального
господарства
обласної
державної адміністрації
Кокодзей
- голова постійної комісії обласної ради
Володимир Миколайович
з питань розвитку інфраструктури та
житлово-комунального господарства
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37. Про стан розвитку у Черкаській області важливих суб’єктів соціальної
сфери: аматорських футбольних клубів МСК "Дніпро"м.Черкаси, аматорських
футбольних клубів "Альтаїр" Драбів, "Златокрай" Золотоноша, "Росава" ОТГ
Степанці, "Зоря-Академія" ОТГ Білозір’я та інших, а також єдиного
професійного футбольного клубу "Черкащина" і додаткові заходи по їх
організаційній, партнерській та рекламно-інформаційній підтримці
Доповідають:
Лашкул
- депутат Черкаської обласної ради
Володимир Григорович
Фощій
- перший заступник голови федерації футболу
Володимир Григорович
в Черкаській області
Зеленський
- начальник управління у справах сім’ї, молоді
Максим Васильович
та спорту обласної державної адміністрації
Доманський
- голова постійної комісії обласної ради з питань
Володимир Миколайович
освіти, науки, культури, молодіжної політики
та спорту
38. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента
України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо
недопущення закриття санаторних шкіл та санаторних шкіл-інтернатів у зв’язку
з прийняттям Закону України " Про повну загальну середню освіту"
Доповідає:
Коваленко
- депутат Черкаської обласної ради
Олександр Анатолійович
39. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента
України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо
вшанування пам’яті Піддубного І.М. до 150-річчя від дня його народження, яке
відзначатиметься 8 жовтня 2021 року
Доповідає:
Лихошерст
- депутат Черкаської обласної ради
Сергій Васильович
40. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністра
охорони здоров'я України щодо внесення КНП "Уманська центральна лікарня"
Уманської районної ради до числа опорних лікарень Черкаського госпітального
округу
Доповідає:
Судакевич
- депутат Черкаської обласної ради
Валентин Григорович
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41. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради
України
Доповідає:
Кравченко
- директор Департаменту фінансів
Наталія Миколаївна
обласної державної адміністрації
42. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України щодо можливості повернення
спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість
Доповідає:
Гончаренко
- депутат Черкаської обласної ради
Віктор Григорович
43. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента
України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо
впровадження земельної реформи в Україні
Доповідає:
Гончаренко
- депутат Черкаської обласної ради
Віктор Григорович
44. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України
Доповідає:
Кошова
Лариса Миколаївна

- начальник управління охорони
обласної державної адміністрації

здоров’я

45. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови
Верховної Ради України Разумкова Д.О.
Доповідає:
Лупашко
Олександр Вікторович

- депутат Черкаської обласної ради

46 .Про приєднання громад Черкаської області до народної ініціативи
реформування земельних відносин
Доповідає:
Ковбоша
Оксана Романівна

-

секретар депутатської фракції політичної
партії ВО "Свобода"
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47. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента
України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо
відтермінування реформи вторинної ланки медичної допомоги до завершення
реформи децентралізації в Україні
Доповідає:
Коваленко
- депутат Черкаської обласної ради
Олександр Анатолійович
48. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови
Верховної Ради України Разумкова Дмитра Олександровича щодо недопущення
прийняття без доопрацювання Законів України, окремі положення яких
спрямовані на знищення мисливської та лісової галузі
Доповідає:
Плічко
- депутат Черкаської обласної ради
Григорій Іванович
49. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента
України та Кабінету міністрів України щодо збереження мікропідприємництва
Доповідає:
Ботнар
- депутат Черкаської обласної ради
Юрій Андрійович
50. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради VII скликання до
Начальника Головного управління Національної поліції в Черкаській області
Куратченка М.В., прокурора Черкаської області Вороніна О.В. щодо
неналежного здійснення досудового розслідування ряду кримінальних
проваджень
Доповідає:
Мушієк
- керівник депутатської фракції політичної
Михайло Григорович
партії ВО "Батьківщина"
51. Про звернення до Голови Верховної Ради України щодо дострокового
припинення повноважень народних депутатів Стріхарського А.П., Скічка О.О.
та Арсенюка О.О.
Ботнар
- депутат Черкаської обласної ради
Юрій Андрійович
52. Про заяву депутатів Черкаської обласної ради для засобів масової
інформації
Лошков
- депутат Черкаської обласної ради
Олександр Геннадійович
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53. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до голови
Держгеокадастру Башлика Д.О., голови Черкаської обласної державної
адміністрації Боднара Р.М., в.о начальника Головного управління
Держгеокадастру у Черкаській області щодо ситуації навколо відведення
земельних ділянок в адмінмежах Зорянської сільської ради Христинівського
району
Клімов
- депутат Черкаської обласної ради
Євгеній Петрович
54. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністра
охорони здоров'я України щодо внесення КНП "Смілянська багатопрофільна
лікарня ім.Софії Бобринської" Смілянської міської ради до числа опорних
лікарень Черкаського госпітального округу
Костюченко
- депутат Черкаської обласної ради
Володимир Олександрович
55. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Чорнобаївської
районної ради щодо ініціювання перед Черкаською обласною радою питання
про присвоєння громадянину Хімічу А.І. звання "Почесний громадянин
Черкащини"
Вельбівець
- депутат Черкаської обласної ради
Олександр Іванович
56. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента
України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо
недопущення знищення суспільного телебачення і радіо в Черкаській області
Коваленко
- депутат Черкаської обласної ради
Валентина Михайлівна
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Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 46 депутатів.
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 54 депутати.
Підгорний А.В. 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)
ГОЛОВУЮЧИЙ:
Підгорний А.В. поінформував, що видано розпорядження про
скликання 36 сесії обласної ради сьомого скликання.
Запропонував обрати секретаріат та перейти до розгляду питань
порядку денного сесії обласної ради.
Голосування за секретаріат:
«За»- 54, «Проти»- 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало»- 3.
Підгорний А.В. надав слово голові обласної виборчої комісії –
Здоровенко Л.П. для ознайомлення депутатів з рішенням обласної виборчої
комісії.
ВИСТУПИЛИ: Здоровенко Л.П. зачитала постанову обласної виборчої комісії
від 06.02.2020 за № 116 "Про реєстрацію депутата Черкаської обласної ради
Москаленко В.Ю."
Підгорний А.В. привітав Москаленко В.Ю з обранням депутатом
Черкаської обласної ради та запросив приступити до роботи. Звернувся до
виконавчого апарату обласної ради з проханням підключити робоче місце
депутата та внести відповідні зміни в систему голосування.
Повідомив, що керівником фракції політичної партії Всеукраїнського
об’єднання «Батьківщина» в обласній раді обрано Чена В.Є.
Також поінформував, що до обласної ради надійшло повідомлення від
фракції політичної партії Всеукраїнсього об’єднання «Черкащани» про
включення депутата Кулікова С.С. до складу фракції.
Запропонував надати час для виступу представникам громадськості.
Голосування за надання часу для виступу громадянину Коваленку О.Я.
«За» - 50, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
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ВИСТУПИЛИ:
Коваленко О.Я., голова громадської організації «Захист дітей війни»,
який зазначив, що на базі Черкаського держаного технологічного університету
та Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького була
проведена науково-практична конференція «Реалії, виклики сьогодення!».
Поінформував щодо питань, які були розглянуті на конференції, та рішення про
проведення ще одного зібрання у форматі «круглого столу», яке відбудеться
15-20 травня 2020 року. Запросив керівництво області, представників
депутатських фракцій в обласній раді, депутатів обласної ради взяти участь у
роботі "круглого столу".
Голосування за надання часу для виступу громадянці Мірошник С.А.
«За» - 46, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 13.
ВИСТУПИЛИ: Мірошник С.А., Володимир Іванович, Вельбівець О.І.
Мірошник С.А. виступила із зверненням до президії обласної ради,
депутатів обласної ради з проханням допомогти у розслідуванні кримінальної
справи щодо підміни дитини у Червонослобідському пологовому будинку, що
тягнеться вже понад 10 років.
Вельбівець О.І. запропонував звернутися до правоохоронних органів та
всебічно інформувати з даного кримінального провадження на наступній сесії
обласної ради.
Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання
наступної сесії обласної ради питання щодо стану розгляду правоохоронними
органами звернення громадянки Мірошник С.А. (пропозиція депутата обласної
ради Вельбівця О.І.)
«За» - 56, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
(пропозиція прийнята)
ВИРІШИЛИ:
(протокольно)

звернутися до правоохоронних органів з проханням
поінформувати депутатів обласної ради на наступній сесії
обласної ради щодо стану розгляду правоохоронними
органами звернення громадянки Мірошник С.А.

Голосування за надання часу для виступу громадянці Ткаченко І.І.
«За» - 52, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
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ВИСТУПИЛИ:
Ткаченко І.І., представник об’єднання підприємців Черкащини,
звернулася до депутатів обласної ради з проханням підтримати питання
порядку денного «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Президента України та Кабінету міністрів України щодо збереження
мікропідприємництва».
Голосування за надання часу для виступу громадянці Семенченко В.В.
«За» - 34, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 27.
ВИСТУПИЛИ: Рибченко О.В., Семенченко В.В.
Семенченко В.В. повідомила, що громадська організація «Життя без
перешкод» планує провести благодійний захід у кінотеатрі «Україна» за участі
відомого віолончеліста та скрипаля Володимира Трофімова. Звернулася до
депутатів обласної ради, до присутніх у залі з проханням допомогти у
розповсюдженні квитків.
Голосування за надання часу для виступу громадянину Романенку П.І.
«За» - 43, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 18
ВИСТУПИЛИ: Романенко П.І.
Романенко П.І. зачитав звернення до депутатів обласної ради щодо
оголошення на території Черкаської області 2020 року – Роком Богдана
Хмельницького.
Голосування за надання часу для виступу громадянину Яременку С.І.
«За» - 25, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 36.
ВИСТУПИЛИ:
Вельбівець О.І., який запропонував повернутися до голосування за
надання часу для виступу громадянину Яременку С.І.
Голосування за повернення до голосування щодо надання
часу для виступу громадянину Яременку С.І.
(пропозиція депутата обласної ради Вельбівця О.І.)
«За» - 47, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 13.
(пропозиція прийнята)
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ВИСТУПИЛИ:
Яременко С.І., Коваленко О.А., Гончаренко В.Г., Павличук В.М.,
Северин О.Ф., Клімов Є.П., Тарасенко В.П., Вельбівець О.І., Похольчук Р.В.,
Ботнар Ю.А., Боднар Р.М., Воронов С.П., Далібожак В.М., Костюченко В.О.,
Далібожак І.С., Баштан О.В., Судакевич В.Г., Рибченко О.В., Вельбівець О.І.
Коваленко О.А. зачитав звернення депутатів Черкаської обласної ради
до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
щодо відтермінування реформи вторинної ланки медичної допомоги до
завершення реформи децентралізації в Україні. Запропонував депутатському
корпусу підтримати означене звернення.
Гончаренко В.Г. запропонував питання «Про звернення депутатів
Черкаської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів України щодо впровадження земельної реформи в Україні»
об’єднати із питанням, яке подане фракцією ВО «Свобода», так як ці питання
ідентичні.
Павличук В.М. виступив із зверненням депутатів Черкаської обласної
ради до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України щодо недопущення закриття санаторних шкіл та санаторних шкілінтернатів у зв’язку з прийняттям Закону України «Про повну загальну середню
освіту». Зазначив, що питання включено до порядку денного сесії, звернувся до
депутатів обласної ради з проханням підтримати.
Северин О.Ф. зачитав звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Голови Верховної Ради України РАЗУМКОВА Дмитра Олександровича щодо
недопущення прийняття без доопрацювання законів України, окремі положення
яких спрямовані на знищення мисливської та лісової галузі.
Підгорний А.В. поінформував, що питання озвучене депутатом
обласної ради Северином О.Ф. включено до порядку денного сесії.
Клімов Є.П. зазначив, що місто Умань займає друге місце за
чисельністю населення в Черкаській області, щороку місто відвідує понад 30
тисяч хасидів-паломників. У м. Умані розташований Національний
дендрологічний парк «Софіївка», комплекс фонтанів «Перлина кохання» та
інші туристичні об’єкти. У вересні 2020 року Президент України В.Зеленський
анонсував створення інвестиційного проекту «25 магнітів», до якого включено
місто Умань та планується побудувати сучасний центр «Другий Єрусалим» в м.
Умань.
Звернувся до голови обласної державної адміністрації Боднара Р.М. із
проханням провести відповідну нараду із залученням місцевих депутатів міста
Умань щодо вчасного відкриття туристичного сезону у 2020 році.
Також зачитав звернення депутатів Черкаської обласної ради до голови
Держгеокадастру Башлика Д.О., голови Черкаської обласної
державної адміністрації Боднара Р.М., в. о. начальника Головного управління
Держгеокадастру у Черкаській області щодо ситуації навколо відведення
земельних ділянок в адмінмежах Зорянської сільської ради Христинівського
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району. Звернувся до президії обласної ради з проханням включити означене
звернення в порядок денний сесії та підтримати.
Похольчук Р.В. звернувся до правоохоронних органів та голови обласної
державної адміністрації Боднара Р.М. з проханням звернути увагу та взяти під
контроль питання щодо приватизації комунального майна в місті Умань.
Ботнар Ю.А. виступив щодо несправедливого розподілу фінансового
ресурсу на утримання та ремонт місцевих доріг області.
Воронов С.П. виступив щодо екологічного стану річки Тясмин. Зазначив,
що було виділено кошти з екологічного фонду на поліпшення екологічного
стану Черкащини, але зрушень взагалі немає.
Звернувся до голови Черкаської обласної державної адміністрації Боднара
Р.М. з проханням дати доручення структурним підрозділам підготувати на
наступну сесію Черкаської обласної ради чіткий звіт щодо використання коштів
екологічного фонду, зокрема їхній реальний ефект на екологію Черкащини та
надати депутатам чіткий комплекс заходів щодо розчистки річки Тясмин.
Далібожак В.М. поінформувала про ситуацію, що склалася в державній
організації комбінат «Дніпро», яке знаходиться в місті Сміла. Зазначила, що 26
лютого під приводом аудиту відсторонена керівник Матусевич Наталія
Михайлівна. Комбінат успішно розвивався, прибуток за останній рік склав 23
мільйони. Це - складські приміщення 60 тисяч метрів квадратних, які заповнені
матеріальними цінностями, комбінат має під’їзні шляхи від залізничної
вузлової станції.
Звернулася до керівника обласної державної адміністрації з проханням
дати роз’яснення цим подіям або вважати заяву як звернення та надати
відповідь відповідно до чинного законодавства.
Костюченко В.О. виступив із зверненням депутатів Черкаської обласної
ради до Міністра охорони здоров’я України ЄМЦЯ І. щодо внесення КНП
«Смілянська багатопрофільна лікарня ім. Софії Бобринської» Смілянської
районної ради до числа опорних лікарень Черкаського госпітального округу.
Запропонував депутатам обласної ради включити до порядку денного сесії та
схвалити його текст.
Баштан О.В. звернув увагу голови обласної державної адміністрації
Боднара Р.М. та голови обласної ради Підгорного А.В. на необхідності
проведення профілактичних заходів в області, так як світом розповсюджується
COVID-19 та взяти під особистий контроль.
Судакевич В.Г. звернувся до голови обласної державної адміністрації
Боднара Р.М. із депутатським зверненням щодо необхідності виділення коштів
на капітальний ремонт дороги Сушівка-Степківка Уманського району.
Рибченко О.В. вніс пропозицію надати час для виступу Куклі О.І.
Голосування за надання часу для виступу громадянину Куклі О.І.
«За» - 50, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 10.
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ВИСТУПИЛИ: Кукла О.І., Рибченко О.В.
Кукла О.І. виступив з інформацією щодо бездіяльності правоохоронних
органів та відсутності контролю в розслідуванні резонансних кримінальних
справ у Жашківському районі.
Рибченко О.В. запропонував підготувати на наступну сесію проект
рішення про утворення тимчасової контрольної комісії щодо вивчення фактів
бездіяльності правоохоронних органів та відсутності контролю в розслідуванні
резонансних кримінальних справ у Жашківському районі.
Вельбівець О.І. запропонував звернутися до Чорнобаївської районної
ради щодо ініціювання питання перед Черкаською обласною радою про
присвоєння громадянину Хімічу А. І. звання «Почесний громадянин
Черкащини» та включити питання до порядку денного сесії.
Голосування за порядок денний (за основу)
«За» - 56, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6.
ВИСТУПИЛИ:
Ботнар Ю.А. запропонував включити в порядок денний сесії питання
«Про звернення до Голови Верховної Ради України щодо дострокового
припинення повноважень народних депутатів Стріхарського Андрія Петровича,
Скічка Олександра Олександровича та Арсенюка Олега Олексійовича».
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Ботнара Ю.А. щодо
включення до порядку денного пленарного засідання сесії питання «Про
звернення до Голови Верховної Ради України щодо дострокового припинення
повноважень народних депутатів Стріхарського Андрія Петровича, Скічка
Олександра Олександровича та Арсенюка Олега Олексійовича»
«За» -45, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 14.
(пропозиція прийнята)
ВИСТУПИЛИ:
Лошков О.Г., який зачитав заяву до засобів масової інформації.
Звернувся до депутатів обласної ради з проханням підтримати та включити в
порядок денний сесії.
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Лошкова О.Г. щодо
включення до порядку денного пленарного засідання сесії питання «Про заяву
депутатів Черкаської обласної ради для засобів масової інформації»
«За» -50, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12.
(пропозиція прийнята)
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Голосування за пропозицію депутата обласної ради Клімова Є.П. щодо
включення до порядку денного пленарного засідання сесії питання «Про
звернення депутатів Черкаської обласної ради до голови Держгеокадастру
Башлика Д.О., голови Черкаської обласної державної адміністрації Боднара
Р.М., в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Черкаській
області Матвійчука О.С. щодо ситуації навколо відведення земельних ділянок в
адмінмежах Зорянської сільської ради Христинівського району»
«За» -47, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15.
(пропозиція прийнята)
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Костюченка В.О. щодо
включення до порядку денного пленарного засідання сесії питання «Про
звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністра охорони здоров’я
України щодо внесення КНП «Смілянська багатопрофільна лікарня
ім.
Софії Бобринської» Смілянської міської ради до числа опорних лікарень
Черкаського госпітального округу»
«За» -55, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
(пропозиція прийнята)
Підгорний А.В. доручив виконавчому апарату обласної ради підготувати
на наступну сесію проект рішення про утворення тимчасової контрольної
комісії щодо вивчення фактів бездіяльності правоохоронних органів та
відсутності контролю в розслідуванні резонансних кримінальних справ у
Жашківському районі.
ВИРІШИЛИ:
(протокольно)

доручити виконавчому апарату обласної ради підготувати
на чергову сесію обласної ради проєкт рішення про
утворення тимчасової контрольної комісії щодо вивчення
фактів бездіяльності правоохоронних органів та
відсутності контролю в розслідуванні резонансних
кримінальних справ у Жашківському районі.

Голосування за протокольне доручення виконавчому апарату Черкаської
обласної ради (пропозиція депутата обласної ради Рибченка О.В.)
«За» -52, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
(пропозиція прийнята)
Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання сесії
питання «Про звернення до Чорнобаївської районної ради щодо ініціювання
питання перед Черкаською обласною радою про присвоєння громадянину
Хімічу А.І. звання «Почесний громадянин Черкащини» - пропозиція депутата
обласної ради Вельбівця О.І.
«За» -55, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
(пропозиція прийнята)

33
Голосування за порядок денний (в цілому)
«За» -52, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Підгорний А.В., Похольчук Р.В.
1) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про призначення БІЛОУС І.В. на посаду директора
комунального некомерційного підприємства «Черкаський обласний центр
громадського здоров'я Черкаської обласної ради».
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про призначення БІЛОУС І.В. на посаду
директора комунального некомерційного підприємства «Черкаський обласний
центр громадського здоров'я Черкаської обласної ради» приймається,
додається.
Голосування
«За» - 48, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14.
2) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про призначення ЮЛІНОЇ Г.О. на посаду завідувача
комунального підприємства «Черкаська центральна районна аптека № 5
Черкаської обласної ради».
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про призначення ЮЛІНОЇ Г.О. на посаду
завідувача комунального підприємства «Черкаська центральна районна аптека
№ 5 Черкаської обласної ради» приймається, додається.
Голосування
«За» - 51, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11.
3) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про призначення СИТНИКА А.П. на посаду директора
комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний дитячий
багатопрофільний санаторій "Сосновий Бір" Черкаської обласної ради.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про призначення СИТНИКА А.П. на посаду
директора комунального некомерційного підприємства «Черкаський обласний
дитячий багатопрофільний санаторій «Сосновий Бір» Черкаської обласної
ради» приймається, додається.
Голосування
«За» - 51, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11.
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4) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про призначення ЛАЩЕНКА Л.І. на посаду директора
комунального
некомерційного
підприємства
"Обласний
дитячий
протитуберкульозний санаторій "Руська Поляна" Черкаської обласної ради".
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про призначення ЛАЩЕНКА Л.І. на посаду
директора комунального некомерційного підприємства «Обласний дитячий
протитуберкульозний санаторій «Руська Поляна» Черкаської обласної ради»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 50, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 11.
5) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про призначення ФЕСУНА І.А. на посаду директора
комунального некомерційного підприємства "Обласний центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради".
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про призначення ФЕСУНА І.А. на посаду
директора комунального некомерційного підприємства «Обласний центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної
ради» приймається, додається.
Голосування
«За» - 54, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.

6) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО ВИЩОГО
НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
"КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ"
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ» приймається, додається.

35
Голосування
«За» - 47, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15.
7) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
"КАНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ I-III
СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ".
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ «КАНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛАІНТЕРНАТ I-III СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» приймається,
додається.
Голосування
«За» - 49, «Проти» - 2, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11.

8) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ "ШПОЛЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛАІНТЕРНАТ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ".
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ "ШПОЛЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛАІНТЕРНАТ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» приймається, додається.
Голосування
«За» - 51, «Проти» - 3, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
9) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про зміну найменування ЗОЛОТОНІСЬКОЇ
СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ ЧЕРКАСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про зміну найменування ЗОЛОТОНІСЬКОЇ
СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ ЧЕРКАСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ» приймається, додається.
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Голосування
«За» - 50, «Проти» - 3, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
10) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ "СМІЛЯНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛАІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ".
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ "СМІЛЯНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛАІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» приймається,
додається.
Голосування
«За» - 49, «Проти» - 3, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
11) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про зміну найменування ЧЕРКАСЬКОЇ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ САНАТОРНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТ I-II СТУПЕНІВ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про зміну найменування ЧЕРКАСЬКОЇ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ САНАТОРНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТ I-II СТУПЕНІВ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» приймається, додається.
Голосування
«За» - 51, «Проти» - 3, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
12) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про зміну найменування ТАЛЬНІВСЬКОЇ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ
САНАТОРНОЇ
ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ
І-ІІІ
СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про зміну найменування ТАЛЬНІВСЬКОЇ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ
САНАТОРНОЇ
ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ
І-ІІІ
СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» приймається, додається.
Голосування
«За» - 49, «Проти» - 3, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
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13) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про зміну найменування ЗОЛОТОНІСЬКОЇ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ
САНАТОРНОЇ
ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ
I-III
СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про зміну найменування ЗОЛОТОНІСЬКОЇ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ
САНАТОРНОЇ
ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ
I-III
СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» приймається, додається.
Голосування
«За» - 50, «Проти» - 2, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
14) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ "МИХАЙЛІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛАІНТЕРНАТ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«МИХАЙЛІВСЬКА
СПЕЦІАЛЬНА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» приймається,
додається.
Голосування
«За» - 48, «Проти» - 3, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11.
15) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про зміну найменування ЛАДИЖИНСЬКОЇ
СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ ЧЕРКАСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про зміну найменування ЛАДИЖИНСЬКОЇ
СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ ЧЕРКАСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ» приймається, додається.
Голосування
«За» - 50, «Проти» - 3, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
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16) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ "БАБАНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛАІНТЕРНАТ I-II СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ «БАБАНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛАІНТЕРНАТ I-II СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» приймається,
додається.
Голосування
«За» - 50, «Проти» - 3, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
17) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про зміну найменування ВІЛЬШАНСЬКОЇ
СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ ЧЕРКАСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про зміну найменування ВІЛЬШАНСЬКОЇ
СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ ЧЕРКАСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ» приймається, додається.
Голосування
«За» - 48, «Проти» - 3, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10.
18) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ "ЧЕРКАСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛАІНТЕРНАТ I-III СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ «ЧЕРКАСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛАІНТЕРНАТ I-III СТУПЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» приймається,
додається.
Голосування
«За» - 50, «Проти» - 3, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
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19) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про зміну найменування Черкаського обласного центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про зміну найменування Черкаського
обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій» приймається, додається.
Голосування
«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12.
20) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про надання комунальному підприємству
"Монастирищенська центральна районна аптека № 17" Черкаської обласної
ради дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про надання комунальному підприємству
"Монастирищенська центральна районна аптека № 17" Черкаської обласної
ради дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 13.
21) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про надання комунальному підприємству "Тальнівська
центральна районна аптека № 73 Черкаської обласної ради" дозволу на
отримання кредитного ліміту на поточний рахунок.
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про надання комунальному підприємству
«Тальнівська центральна районна аптека № 73 Черкаської обласної ради»
дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок» приймається,
додається.
Голосування
«За» - 49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13.
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22) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про надання обласному комунальному підприємству
"Готельний комплекс "Дніпро" Черкаської обласної ради дозволу на отримання
кредитного ліміту на поточний рахунок
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про надання обласному комунальному
підприємству "Готельний комплекс "Дніпро" Черкаської обласної ради дозволу
на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок» приймається, додається.
Голосування
«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14.
23) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
17.09.2015 № 42-24/VI "Про реорганізацію комунального закладу "Обласний
дитячий санаторій "ЗМІНА" Черкаської обласної ради шляхом злиття з
комунальним закладом "Обласний дитячий санаторій "ПРОЛІСОК" Черкаської
обласної ради".
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради від
17.09.2015 № 42-24/VI "Про реорганізацію комунального закладу "Обласний
дитячий санаторій "ЗМІНА" Черкаської обласної ради шляхом злиття з
комунальним закладом "Обласний дитячий санаторій "ПРОЛІСОК" Черкаської
обласної ради» приймається, додається.
Голосування
«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12.
24) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
11.10.2019 № 32-12/VII "Про реорганізацію комунального закладу "Обласний
дитячий санаторій "ПРОЛІСОК" Черкаської обласної ради".
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради від
11.10.2019 № 32-12/VII «Про реорганізацію комунального закладу «Обласний
дитячий санаторій «ПРОЛІСОК» Черкаської обласної ради» приймається,
додається.
Голосування
«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 13.
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25) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про визнання таким, що втратило чинність, рішення
обласної ради від 06.09.2011 № 7-3/VI «Про забезпечення доступності для
населення якісних лікарських засобів та виробів медичного призначення».
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про визнання таким, що втратило чинність,
рішення обласної ради від 06.09.2011 № 7-3/VI «Про забезпечення доступності
для населення якісних лікарських засобів та виробів медичного призначення»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 49, «Проти» - 3, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
26) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про внесення змін до кодів видів економічної діяльності
суб’єкту спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської
області.
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Тарасенко В.П.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до кодів видів економічної
діяльності суб’єкту спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Черкаської області» приймається, додається.
Голосування
«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15.
27) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про припинення права постійного користування
земельними ділянками та надання їх у користування.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної
користування земельними
приймається, додається.

ради «Про припинення права постійного
ділянками та надання їх у користування»

Голосування
«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 16.

42
28) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про надання права постійного користування земельними
ділянками.
ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А., Северин О.Ф.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про надання права постійного користування
земельними ділянками» приймається, додається.
Голосування
«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14.

29) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про визнання майна комунальною власністю.
Голосування
«За» - 42, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 19.
(рішення не прийнтято)
ВИСТУПИЛИ: Северин О.В., Яріш А.А.
Підгорний А.В. вніс пропозицію повернутися до голосування з питання
№1.29. «Про визнання майна комунальною власністю».
Голосування за пропозицію голови обласної ради Підгорного А.В. щодо
повернення до голосування з питання №1.29. «Про визнання майна комунальною
власністю»
«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15.
(пропозиція прийнята)
Голосування
«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 16.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про визнання майна комунальною власністю»
приймається, додається.
30) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про передачу майна комунальної власності.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про передачу майна комунальної
власності» приймається, додається.
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Голосування
«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12.
31) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про списання майна комунальної власності.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про списання майна комунальної власності»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 17.
32) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про Перелік суб'єктів господарювання та об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл. селищ, міст Черкаської області.
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Вельбівець О.І.
Голосування
«За» - 41, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 21.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
33) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про обласну програму фінансової підтримки комунальних
некомерційних підприємств спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Черкаської області на 2020-2022 роки.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про обласну програму фінансової підтримки
комунальних некомерційних підприємств спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2020-2022 роки» приймається,
додається.
Голосування
«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 16.
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34) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу
комунального підприємства «Центральна районна аптека № 30».
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про повернення з оренди цілісного майнового
комплексу комунального підприємства «Центральна районна аптека № 30»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 44, «Проти» - 2, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 15.

35) СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу
колишнього комунального підприємства "Канівська центральна районна аптека
№ 91" Черкаської обласної ради.
ВИСТУПИЛИ:
Лошков О.Г., Северин О.Ф., Вельбівець О.І., Судакевич В.Г., Ніколенко
В.М., Братаніч В.А.
Братаніч В.А. запропонував надати час для виступу директору ТОВ
"Канівська центральна районна аптека № 91" Черкаської обласної ради
Ніколенко Ж.В.
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Братаніча В.А. щодо
надання часу для виступу директору ТОВ "Канівська центральна районна
аптека № 91" Черкаської обласної ради Ніколенко Ж.В
«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 16.
ВИСТУПИЛИ:
Ніколенко Ж.В., Яріш А.А., Куліков С.С., Северин О.Ф., Мушієк М.Г.,
Вельбівець О.І., Судакевич В.Г.
Голосування
«За» - 21, «Проти» - 3, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 31.
(рішення не прийнято)
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г.
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(Перерва)
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 23 депутати.
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 40 депутатів.
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 44 депутати.
(Консультація з керівниками депутатських фракцій)
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 30 депутатів.
Підгорний А.В. оголосив, що наступне пленарне засідання 36 сесії
обласної ради сьомого скликання відбудеться 12 березня 2020 року.

Голова

А. ПІДГОРНИЙ

