ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VII скликання
Тридцять шоста сесія

ПРОТОКОЛ
12.03.2020

м. Черкаси

№ 63

другого пленарного засідання
обласної ради

У роботі 36 сесії взяли участь:
депутати обласної ради - 63
запрошені - 45
(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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Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 41 депутат.
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 55 депутатів.
ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Лошков О.Г.
Коваленко В.М. виступила із зверненням до Президента України,
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Міністерства культури
України щодо недопущення знищення суспільного телебачення і радіо в
Черкаській області. Звернулася до депутатів обласної ради з проханням
включити означене питання в порядок денний та підтримати.
Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про звернення
до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради
України, Міністерства культури України щодо недопущення знищення
суспільного телебачення і радіо в Черкаській області» (вноситься
депутатом обласної ради Коваленко В.М.)
«За»- 50, «Проти»- 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало»- 8.

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)
2. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про затвердження звіту за результатами роботи
комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про затвердження звіту за результатами
роботи комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної
ради» приймається, додається.
Голосування
«За» - 54, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
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3. СЛУХАЛИ:
Тарасенка В.П. - Про затвердження Антикорупційної програми
Черкаської обласної ради на 2020 рік
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Рибченко О.В,, Гайович В.Ю., Лошков О.Г.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про затвердження Антикорупційної програми
Черкаської обласної ради на 2020 рік» приймається, додається.
Голосування
«За» - 58, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
4. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до Положення про порядок та
умови надання одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок
коштів обласного бюджету.
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г.
Лошков О.Г. вніс пропозицію щодо пропорційного розподілу коштів
між депутатами обласної ради.
Голосування (за основу)
«За» - 59, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
ВИСТУПИЛИ:
Ковбоша О.Р., Тарасенко В.П., Лошков О.Г., Ботнар Ю.А., Северин
О.Ф., Лупашко О.В., Давиденко О.Г., Вельбівець О.І.,
Веретільник В.В.,
Мушієк М.Г.
Ковбоша О.Р. запропонувала внести зміни до положення в частині
подачі необхідних документів громадянами, які звертаються за матеріальною
допомогою, а саме дозволити надавати не оригінали медичних довідок, а їх
копії.
Ботнар Ю.А. запропонував кошти депутатів обласної ради, передбачені
для надання матеріальної допомоги громадянам, передати на виконання
програми «Турбота» або на якусь іншу програму.
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Лошкова О.Г. щодо
пропорційного розподілу коштів між депутатами обласної ради
«За» - 47, «Проти» - 1 , «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 13.
(пропозиція прийнята)
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Голосування за пропозицію депутата обласної ради Ковбоші О.Р.
«За» - 54, «Проти» - 1 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 8.
(пропозиція прийнята)
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Ботнара Ю.А.
«За» - 8, «Проти» - 7, «Утрималося» - 9, «Не голосувало» - 40.
(пропозиція не прийнята)
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 55, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 8.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до Положення про порядок
та умови надання одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок
коштів обласного бюджету» приймається, додається.

5. СЛУХАЛИ:
Безщасного Ю.М. - Про затвердження обласної цільової комплексної
програми профілактики та протидії злочинності у Черкаській області на
2020-2024 роки «Безпечна Черкащина».
ВИСТУПИЛИ:
Лупашко О.В., Ботнар Ю.А., Лошков О.Г., Вельбівець О.І.,
Рибченко О.В., Гайович В.Ю., Судакевич В.Г., Баштан О.В., Коваленко В.М.,
Далібожак В.М., Северин О.Ф.
Голосування (І голосування)
«За» - 40, «Проти» - 2 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 21.
(рішення не прийнято)
ВИСТУПИЛИ:
Ботнар Ю.А., Ковбоша О.Р., Баштан О.В., Лупашко О.В., Мушієк М.Г.,
Боднар Р.М.
Голосування
«За» - 45, «Проти» - 1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 17.
(оголошене недійсним)
(Хронологія прийняття рішення за стенограмою)
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Голосування за повернення до голосування з питання №5 " Про
затвердження обласної цільової комплексної програми профілактики та
протидії злочинності у Черкаській області на 2020-2024 роки "Безпечна
Черкащина" (пропозиція Підгорного А.В.)
«За» - 49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12.
(пропозиція прийнята)
Голосування з питання №5 " Про затвердження обласної цільової
комплексної програми профілактики та протидії злочинності у Черкаській
області на 2020-2024 роки "Безпечна Черкащина" (ІІ голосування)
«За» - 46, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про затвердження обласної цільової
комплексної програми профілактики та протидії злочинності у Черкаській
області на 2020-2024 роки «Безпечна Черкащина» приймається, додається.
6. СЛУХАЛИ:
Ляшова Д.О. - Про затвердження Регіональної програми «Створення
містобудівного кадастру Черкаської області на 2020-2021 рік».
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Северин О.Ф., Вельбівець О.І.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про затвердження Регіональної програми
«Створення містобудівного кадастру Черкаської області на 2020-2021 рік»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 48, «Проти» - 1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 14.
7. СЛУХАЛИ:
Кошову Л.М. - Про обласну програму
громадського здоров’я» на 2020-2022 роки.

«Підтримка

системи

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Баштан О.В., Вельбівець О.І., Гайович В.Ю.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про обласну програму «Підтримка системи
громадського здоров’я» на 2020-2022 роки» приймається, додається.
Голосування
«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11.
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8. СЛУХАЛИ:
Кошову Л.М. - Про внесення змін до обласної програми
«Трансплантація аутологічних гемопоетичних стовбурових клітин кісткового
мозку та периферичної крові» на 2019–2023 роки.
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Баштан О.В., Вельбівець О.І., Гайович В.Ю.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної програми
"Трансплантація аутологічних гемопоетичних стовбурових клітин кісткового
мозку та периферичної крові" на 2019–2023 роки» приймається, додається.
Голосування
«За» - 58, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6.
9. СЛУХАЛИ:
Шабатіна О.О. - 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».
ВИСТУПИЛИ:
Вельбівець О.І., Воронов С.П., Лупашко О.В., Ботнар Ю.А., Баштан
О.В., Северин О.Ф., Легойда С.М., Судакевич В.Г.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 18, «Проти» - 14, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 25.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
10. СЛУХАЛИ:
Данилевського В.В. - Про внесення змін у додаток до обласної
програми підтримки закладів вищої освіти Черкаської області на 2015-2024
роки.
ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін у додаток до обласної
програми підтримки закладів вищої освіти Черкаської області на 2015-2024
роки» приймається, додається.
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Голосування
«За» - 59, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.

11. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до обласної цільової програми
забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду на
2011 – 2020 роки.
ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В., Доманський В.М.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної цільової
програми забезпечення збереженості документів Національного архівного
фонду на 2011 – 2020 роки» приймається, додається.
Голосування
«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12.
12. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до обласної програми розвитку
громадянського суспільства на період до 2020 року.
ВИСТУПИЛИ: Доманський В.М.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної програми
розвитку громадянського суспільства на період до 2020 року» приймається,
додається.
Голосування
«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14.
13. СЛУХАЛИ:
Товстопят Л.М. - Про внесення змін до Програми розвитку
інформаційного простору Черкаської області на 2019-2023 роки.
ВИСТУПИЛИ:
Ковбоша О.Р., Ботнар Ю.А., Воронов С.П., Коваленко В.М.,
Вельбівець О.І.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 40, «Проти» - 1, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 20.
(рішення не прийнято)

8
ВИСТУПИЛИ:
Коваленко В.М., яка внесла пропозицію повернутися до голосування з
означеного питання та внести зміни до Програми.
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Коваленко В.М. щодо
повернення до голосування з питання №13. Про внесення змін до Програми
розвитку інформаційного простору Черкаської області на 2019-2023 роки
«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10.
(пропозиція прийнята)
Голосування (за основу)
«За» - 40, «Проти» - 1, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 20.
ВИСТУПИЛИ:
Коваленко В.М.
Голосування з питання №13 " Про внесення змін до Програми розвитку
інформаційного простору Черкаської області на 2019-2023 роки"
(пропозиція депутата обласної ради Коваленко В.М.)
«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14.
(пропозиція прийнята)
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми розвитку
інформаційного простору Черкаської області на 2019-2023 роки»
приймається, додається.
14. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - 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».
ВИСТУПИЛИ: Доманський В.М.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «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" приймається,
додається.
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Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13.
15. СЛУХАЛИ:
Безщасного Ю.М. - Про внесення змін у додаток 1 до Програми
забезпечення правопорядку, запобігання і протидії корупції в області на
2016-2020 роки.
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Ботнар Ю.А., Баштан О.В., Вельбівець О.І.,
Северин О.Ф., Воронов С.П., Боднар Р.М.
Голосування (за основу)
«За» - 49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 14.
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г.
Голосування з питання №15 " Про внесення змін у додаток 1 до Програми
забезпечення правопорядку, запобігання і протидії корупції в області на
2016-2020 роки" (пропозиція депутата обласної ради Лошкова О.Г.)
«За» - 33, «Проти» - 1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 30.
(пропозиція не прийнята)
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 36, «Проти» - 7, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 15.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
Голосування за продовження роботи пленарного засідання без перерви.
«За» - 38, «Проти» - 3, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 23.
(рішення не прийнято)
Підгорний А.В. оголосив перерву на 20 хвилин у роботі пленарного
засідання.
(Перерва)
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 55 депутатів.
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16. СЛУХАЛИ:
Ляшова Д.О. - Про внесення змін до обласної цільової програми
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім“ на
2016-2020 роки.
ВИСТУПИЛИ: Северин О.Ф., Вельбівець О.І., Доманський В.М.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної цільової
програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
«Власний дім“ на 2016-2020 роки» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.

17. СЛУХАЛИ:
Ляшова Д.О. - Про внесення змін до Програми розвитку автомобільних
доріг загального користування Черкаської області на 2019-2022 роки.
ВИСТУПИЛИ: Северин О.Ф., Вельбівець О.І., Чен В.Є., Ботнар Ю.А.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми розвитку
автомобільних доріг загального користування Черкаської області на 20192022 роки» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 50, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
18. СЛУХАЛИ:
Звягінцеву О.М. - 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».
ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «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» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
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19. СЛУХАЛИ:
Карманніка Р.В. - Про Програму економічного і соціального розвитку
Черкаської області на 2020 рік.
ВИСТУПИЛИ:
Лупашко О.В., Легойда С.М., Далібожак В.М., Ботнар Ю.М.,
Коваленко В.М., Боднар Р.М., Воронов С.П., Яріш А.А., Судакевич В.Г.,
Лошков О.Г.
Голосування (за основу)
«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
ВИСТУПИЛИ: Легойда С.М., Лошков О.Г., Мушієк М.Г.
Легойда С.М. зачитала перелік обєктів, які запропонувала включити в
розділ 5 Програми «Перелік інвестиційних проектів, що можуть бути
реалізовані у 2020 році».
Голосування з питання №19 " Про Програму економічного і соціального
розвитку Черкаської області на 2020 рік" (за пропозицію депутата обласної
ради Легойди С.М.)
«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 7.
(пропозиція прийнята)
Голосування (за основу і в цілому, із запропонованими змінами)
«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про Програму економічного і соціального
розвитку Черкаської області на 2020 рік» приймається, додається.
20. СЛУХАЛИ:
Кравченко Н.М. - Звіт про виконання обласного бюджету за 2019 рік.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Боднар Р.М.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Звіт про виконання обласного бюджету за 2019
рік» приймається, додається.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
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ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., який запропоновував змінити черговість
розгляду питань порядку денного, а саме питання № 48. «Про звернення
депутатів Черкаської обласної ради до Президента України та Кабінету
міністрів України щодо збереження мікропідприємництва» розглянути перед
питанням № 21 «Про внесення змін до рішення Черкаської обласної ради від
20.12.2019 № 34-47/VII «Про обласний бюджет Черкаської області на 2020
рік».
Голосування за зміну черговості розгляду питань порядку денного (питання
№ 48 розглянути питанням № 21) - пропозиція депутата обласної ради
Ботнара Ю.А., голосування І
«За» - 31, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 29.
Голосування за повернення до голосування щодо зміни черговості розгляду
питань порядку денного (питання № 48 розглянути питанням № 21) пропозиція депутата обласної ради Ботнара Ю.А.
«За» - 42, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 17.
Голосування за зміну черговості розгляду питань порядку денного
(питання № 48 розглянути питанням № 21) – голосування ІІ
«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 15.

48. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради
до Президента України та Кабінету міністрів України щодо збереження
мікропідприємництва.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної
ради до Президента України та Кабінету міністрів України щодо збереження
мікропідприємництва» приймається, додається.
Голосування
«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
21. СЛУХАЛИ:
Кравченко Н.М. - Про внесення змін до рішення Черкаської обласної
ради від 20.12.2019 № 34-47/VII «Про обласний бюджет Черкаської області
на 2020 рік».
ВИСТУПИЛИ: Легойда С.М.
Легойда С.М. зачитала зміни та доповнення до проекту рішення.
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Голосування (за основу із змінами, внесеними Легойдою С.М.)
«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 8.
ВИСТУПИЛИ: Ковбоша О.Р., Вельбівець О.І.
Голосування (за пропозицію депутата обласної ради Вельбівця О.І.)
«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 12.
(пропозиція прийнята)
ВИСТУПИЛИ: Коваленко О.А.
Голосування (за пропозицію депутата обласної ради Коваленка О.А.)
«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
(пропозиція прийнята)
ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А.
Голосування (за пропозицію депутата обласної ради Коваленка О.А.)
«За» - 15, «Проти» - 0, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 42.
(пропозиція не прийнята)

ВИСТУПИЛИ: Судакевич В.Г., Воронов С.П.
Голосування (за пропозицію депутата обласної ради Воронова С.П.)
«За» - 23, «Проти» - 2, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 33.
(пропозиція не прийнята)
Голосування (за основу і в цілому із змінами і доповненнями)
«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення Черкаської
обласної ради від 20.12.2019 № 34-47/VII «Про обласний бюджет Черкаської
області на 2020 рік» приймається, додається.
Голосування
«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
Підгорний А.В. оголосив результати голосування з питання № 5 «Про
затвердження обласної цільової комплексної програми профілактики та
протидії злочинності у Черкаській області на 2020-2024 роки «Безпечна
Черкащина» недійсними у зв’язку із порушенням процедури голосування.
Запропонував повернутися до голосування з означеного питання.
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(Хронологія розгляду питання за стенограмою)
22. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про обрання представників громадськості до складу
поліцейської комісії Головного управління Національної поліції в Черкаській
області.
Голосування за кандидатуру (Голубенко Д.В.)
«За» - 18, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 41.
Голосування за кандидатуру (Лимаренко-Полянський В.О)
«За» - 41, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 18.
Голосування за кандидатуру (Лисенко О.В.)
«За» - 12, «Проти» - 1, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 45.
Голосування за кандидатуру (Мамалига В.В.)
«За» - 22, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 37.
Голосування за кандидатуру (Пожар В.А.)
«За» - 9, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 50.
Голосування за кандидатуру (Труба О.П.)
«За» - 35, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 26.
Голосування з питання «Про обрання представників громадськості до
складу поліцейської комісії Головного управління Національної поліції в
Черкаській області» (Лимаренко-Полянський В.О., Труба О.П.)
«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 12.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про обрання представників громадськості до
складу поліцейської комісії Головного управління Національної поліції в
Черкаській області» приймається, додається.
23. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про обрання представників громадськості до складу
поліцейської комісії Управління поліції охорони в Черкаській області.
Голосування з питання «Про обрання представників громадськості до
складу поліцейської комісії Управління поліції охорони в Черкаській області»
(Самофал С.П., Шевченко Г.Ю.)
«За» - 49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12.
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ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про обрання представників громадськості до
складу поліцейської комісії Управління поліції охорони в Черкаській
області» приймається, додається.
24. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про погодження надання приватному підприємству
"Агроспецпроект" спеціального дозволу на користування надрами.
ВИСТУПИЛИ: Гайович В.Ю., Плічко В.Г., Яріш А.А., Северин О.Ф.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 37, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 24.
ВИРІШИЛИ:
рішення не прийнято.
(протокольно)
ВИСТУПИЛИ:
Вельбівець О.І., який запропонував повернутися до голосування з
питання, що розглядається.
Голосування за повернення до голосування з питання «Про погодження
надання приватному підприємству "Агроспецпроект" спеціального дозволу
на користування надрами» (пропозиція депутата
обласної ради Вельбівця О.І.)
«За» - 39, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 22.
(пропозиція не прийнята)
ВИСТУПИЛИ:
Плічко Г.І., Северин О.Ф., які повторно внесли
повернутися до голосування з питання, що розглядається.

пропозицію

Голосування за повернення до голосування з питання «Про погодження
надання приватному підприємству "Агроспецпроект" спеціального дозволу
на користування надрами» (пропозиція депутатів
обласної ради Плічка Г.І., Северина О.Ф. )
«За» - 41, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 20.
(пропозиція не прийнята)
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І.
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 49 депутатів.
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25. СЛУХАЛИ:
Звягінцеву О.М.
фонду області.

- Про території та об’єкти природно-заповідного

ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про території та об’єкти природно-заповідного
фонду області» приймається, додається.
Голосування
«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1.
Підгорний А.В. зачитав проект рішення ««Про окремі питання роботи
обласної ради у зв’язку із загрозою поширення на території області
коронавірусу COVID-19» та запропонував включити в порядок денний сесії.
Голосування включення до порядку денного сесії питання «Про окремі
питання роботи обласної ради у зв’язку із загрозою поширення на території
області коронавірусу COVID-19» - І голосування (пропозиція Підгорного А.В.)
«За» - 41, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8.
(пропозиція не прийнята)
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Боднар Р.М., Судакевич В.Г., Лупашко О.В.
Голосування за повернення до голосування щодо включення до порядку
денного сесії питання «Про окремі питання роботи обласної ради у зв’язку із
загрозою поширення на території області коронавірусу COVID-19»
«За» - 41, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 7.
(рішення не прийнято)
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Лошков О.Г.
Підгорний А.В. запропонував повторно поставити на голосування
пропозицію щодо включення до порядку денного сесії питання «Про окремі
питання роботи обласної ради у зв’язку із загрозою поширення на території
області коронавірусу COVID-19».
Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про окремі
питання роботи обласної ради у зв’язку із загрозою поширення на території
області коронавірусу COVID-19» - ІІ голосування
(пропозиція Підгорного А.В.)
«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
(пропозиція прийнята)
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ВИСТУПИЛИ:
Вельбівець О.І., який запропонував у п. 1 проєкту рішення виключити
слова «сесій обласної ради».
Голосування з питання «Про окремі питання роботи обласної ради у
зв’язку із загрозою поширення на території області коронавірусу COVID-19»
( за пропозицію депутата обласної ради Вельбівця О.І. щодо виключення у п.
1 проєкту рішення слів «сесій обласної ради»)
«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4.
(пропозиція прийнята)
ВИСТУПИЛИ: Гайович В.Ю., Лошков О.Г.
Голосування з питання «Про окремі питання роботи обласної ради у
зв’язку із загрозою поширення на території області коронавірусу COVID-19»
( за пропозицію депутата обласної ради Лошкова О.Г.)
«За» - 39, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10.
(пропозиція не прийнята)
ВИСТУПИЛИ: Гайович В.Ю.
Голосування з питання «Про окремі питання роботи обласної ради у зв’язку
із загрозою поширення на території області коронавірусу COVID-19»
( за основу і в цілому)
«За» - 38, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12.
(рішення не прийнято)
ВИРІШИЛИ:
рішення не прийнято.
(протокольно)
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Коваленко О.А.
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 30 депутатів.
(Консультація з керівниками депутатських фракцій)
Підгорний А.В. оголосив, що наступне пленарне засідання 36 сесії
обласної ради сьомого скликання відбудеться 20 березня 2020 року.
Голова

А. ПІДГОРНИЙ

