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Порядок денний:                                                                                                    
             

1. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Офісу 

Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, 

Верховної Ради України 

Доповідає: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- депутат обласної ради 

 

2. Про присвоєння звання "Почесний громадянин Черкащини" 

 Доповідають: 

Підгорний 

Анатолій Вікторович 

- голова Черкаської обласної ради 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту 

 

 3. Питання управління майном обласної комунальної власності 

1) Про надання згоди на передачу з державної власності до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

друкованої продукції 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

2) Про надання згоди на прийняття виробів медичного призначення до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  з питань  охорони здоров’я 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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3) Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу 

колишнього Канівського комунального видавничо-поліграфічного 

підприємства "Родень" 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

4) Про відчуження об'єктів спільної власності територіальних громад 

сіл,  селищ, міст Черкаської області 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

5) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) 

Доповідають: 
Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

 

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 

6) Про призначення СТОРОЖЕНКО-СІРЕНКО Н.І. на посаду 

директора комунального закладу "Школа вищої спортивної майстерності" 

Черкаської обласної ради 

Доповідають: 
Мазур  

Людмила Олегівна 

Зеленський 

Максим Васильович 

- 

 

- 

начальник юридичного відділу виконавчого 

апарату обласної ради 

начальник управління у справах сім’ї, молоді та 

спорту обласної державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з питань  

освіти, науки, культури, молодіжної політики та 

спорту 
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Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, підприємництва 

та регуляторної політики 

 

7) Про призначення МАСЕНКО Н.В. на посаду директора 

комунального закладу "Черкаський обласний центр медико-соціальної 

експертизи Черкаської обласної ради" 

Доповідають: 

Мазур  

Людмила Олегівна 

Кошова 

Лариса Миколаївна  

- 

 

- 

начальник юридичного відділу виконавчого 

апарату обласної ради 

начальник Управління охорони здоров’я  

обласної державної адміністрації 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  з питань  охорони здоров’я 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

4. Про Стратегію розвитку Черкаської області на період 2021-2027 роки 

Доповідають: 

Стеценко 

Василь Борисович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

5. Про обласну програму забезпечення учасників антитерористичної 

операції/операції об’єднаних сил і бійців-добровольців, які брали участь у 

захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході 

України, та членів їх сімей житлом у 2021-2025 роках 

Доповідають: 

Чикало 

Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації 

Кокодзей  

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань розвитку інфраструктури та 

житлово-комунального господарства 
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6. Про обласну соціальну програму забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків Черкаської області на період до 2021 року 

Доповідають: 

  Зеленський 

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту обласної державної 

адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

 

7. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Черкаської області на 2020 рік  

Доповідають: 

Стеценко 

Василь Борисович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

 8. Про внесення змін до рішення обласної ради від 08.09.2017                      

№ 16-18/VII "Про цільову Програму розвитку міжнародного співробітництва 

та міжрегіональної співпраці Черкаської області на        2017-2020 роки" 

Доповідають: 

Стеценко 

Василь Борисович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

9. Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.04.2011 № 5-2/VI 

"Про Програму підвищення енергоефективності та зменшення споживання 

енергоносіїв Черкаської області на 2011-2020 роки" 

Доповідають: 

Чубань  

Сергій Васильович 

- директор Департаменту інфраструктури та 

житлово-комунального господарства обласної 

державної адміністрації 

Кокодзей  

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань розвитку інфраструктури та 

житлово-комунального господарства  
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10. Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.01.2014 № 28-

4/VI "Про обласну програму поліпшення кінообслуговування населення на  

2014-2020 роки 

Доповідають: 

  Фіть 

  Людмила Володимирівна 

 - начальник управління культури та охорони 

культурної спадщини 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 програми розвитку фізичної культури і спорту 

в області на 2016-2020 роки 

Доповідають: 

  Зеленський 

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту обласної державної 

адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

12. Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.09.2018            

№24-59/VII "Про деякі питання щодо проведення спортивних заходів" 

Доповідають: 

Зеленський 

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту обласної державної 

адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

13. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.04.2015 №39-

3/VI "Про обласну програму розвитку громадянського суспільства на період 

до 2020 року" 

Доповідають: 

Шаповал 

Олена Миколаївна 

- начальник відділу інформаційної діяльності 

управління комунікацій обласної державної 

адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 
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14. Про внесення змін до обласної програми охорони навколишнього 

природного середовища на 2016-2020 роки 

Доповідають: 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів обласної державної адміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

15. Про внесення змін до рішення обласної від 20.12.2019 № 34-47/VII 

"Про обласний бюджет Черкаської області на 2020 рік" 

Доповідають: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

16. Про території та об’єкти природно-заповідного фонду 

Доповідають: 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів обласної державної адміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

17. Про затвердження Положення про порядок використання Герба і 

Прапора Черкаської області 

Доповідають: 

  Паніщев 

 Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту 
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18. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України 

ВЕРЧИКУ А.П. 

Доповідають: 

  Зеленський 

 Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту обласної державної 

адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

 

19. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України 

за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування 

ФЕСЕНКУ М.М. 

Доповідають: 

 Коваленко 

 Олександр Анатолійович 

- депутат обласної ради 

 Доманський 

 Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

20. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України 

за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування 

КОЗИРУ В.В. 

Доповідають: 

 Ковбоша 

 Оксана Романівна 

- депутат обласної ради 

 Доманський 

 Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

21. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Голови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

пришвидшення розгляду та забезпечення прийняття законопроектів              

№ 3853-1, 3853-2 та 3993 

Доповідає: 

   Коваленко 

   Олександр Анатолійович 

- депутат обласної ради 

 

22. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України, Президента України та обласних рад стосовно розгляду 

законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 

сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до 

вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
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Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами 

- членами, з іншої сторони» 

Доповідає: 

   Дивнич 

   Микола Петрович 

- депутат обласної ради 

 

23. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністерства 

інфраструктури України, Державного агентства автомобільних доріг 

України, Державного агентства інфраструктурних проектів України щодо 

облаштування автомобільного кільця на перехресті доріг Н-16  та Р-10 

Доповідає: 

   Далібожак 

 Валентина Миколаївна 

- депутат обласної ради 

24. Про внесення змін до Регламенту Черкаської обласної ради VII 

скликання 

Доповідають: 

  Вельбівець  

  Олександр Іванович 

- депутат обласної ради 

  Лошков 

  Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії з питань 

регламенту, місцевого самоврядування, 

забезпечення правопорядку та захисту 

прав людини 

25. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради VII скликання до 

Президента України В.О. Зеленського, Прем’єр-міністра України                 Д. 

А. Шмигаля, Голови Верховної Ради України Д. О. Разумкова щодо 

приведення розміру стандартів життя осіб, які досягли пенсійного віку, та 

приведення розміру їх прожиткового мінімуму до реальної величини 

Доповідає: 

   Баштан 

   Олег Васильович 

 

- керівник фракції Радикальної партії     

Олега Ляшка 

26. Про оголошення 2021 року Роком Агатангела Кримського на 

Черкащині 

Доповідає: 

   Фіть 

  Людмила Володимирівна 

 - начальник управління культури та охорони 

культурної спадщини обласної державної 

адміністрації 

   Доманський 

   Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 



10 

 

27. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо виділення Черкаської 

області додаткового обсягу освітньої субвенції для забезпечення у 2020 році 

своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати педагогічним 

працівникам 

Доповідає: 

  Вельбівець  

  Олександр Іванович 

 

- депутат обласної ради 

28. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністерства 

соціальної політики України про прискорення прийняття Порядку підтримки 

малих групових будинків 

Доповідає: 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

29. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до голови 

Черкаської обласної державної адміністрації Сергійчука С.І. щодо 

незаконних дій навколо земельних ділянок садівничого товариства 

"ДНІПРО" 

Доповідає: 

   Павличук 

   Володимир Миколайович 

 

- депутат обласної ради 

30. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Голови Верховної Ради України щодо внесення змін до Виборчого 

кодексу України зі спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на 

місцевих виборах 2020 року 

Доповідає: 

   Плічко 

   Григорій Іванович 

 

- депутат обласної ради 

31. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Прем'єр-міністра України,Голови Верховної Ради України,  

Міністра культури України, Міністра фінансів України, Міністра оборони 

України, голови Черкаської обласної державної адміністрації щодо 

включення об’єктів культурної спадщини до переліку проєктів, які будуть 

реалізовані в рамках програми «Велике будівництво» 

Доповідає: 

   Клімов 

   Євгеній Петрович 

 

- депутат обласної ради 
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32. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Національного Банку України, Верховної Ради України, Міністерства 

внутрішніх справ України щодо повної заборони або обмеження діяльності 

макрофінансових та факторингових організацій на території України 

Доповідає: 

    Ковбоша 

    Оксана Романівна 

 

- депутат обласної ради 

33. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради сьомого 

скликання до Прем'єр-міністра України Д.А. Шмигаля, Голови Верховної 

Ради України Д.О. Разумкова щодо подовження терміну дії 

загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» 

Доповідає: 

    Баштан 

    Олег Васильович 

- депутат обласної ради 

 

34. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради сьомого 

скликання до Прем’єр-міністра України Д.А. Шмигаля щодо невідкладного 

врегулювання питання із блокування податкових накладних 

сільгоспвиробникам 

Доповідає: 

     Яріш 

     Анатолій Анатолійович 

- депутат обласної ради 

 35. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністерства 

культури та інформаційної політики України 

Доповідає: 

     Вельбівець  

     Олександр Іванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- депутат обласної ради 
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Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 52  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 11 вересня 2020 року 38 сесії обласної ради сьомого скликання. 

Запропонував обрати секретаріат та перейти до розгляду питань       

порядку денного сесії обласної ради. 

 

Голосування за секретаріат 

«За»- 52, «Проти»- 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало»- 5. 

 

ВИСТУПИЛИ: Кухарчук Д.В., Шевченко Г., Булатецький М.І.,        

Вельбівець О.І., Лошков О.Г., Сергійчук С.І., Коваленко О.А.,        

Веретільник В.В., Клімов Є.П., Ковбоша О.Р., Далібожак І.С.,           

Давиденко О.Г., Баштан О.В., Коверський А.М., Доманський В.М.,           

Яріш А.А., Вельбівець О.І., Мушієк М.Г. 

Кухарчук Д.В. виступив із зверненням до Офісу Президента України, 

Ради національної безпеки і оборони України, Верховної Ради України, 

запропонував включити до порядку денного сесії.  Повідомив, що депутат 

обласної ради Вельбівець О.І. погодився бути ініціатором означеного 

звернення. 

Шевченко Г. повідомив, що йому та учасникам бойових дій 

перешкоджали правоохоронці у зустрічі з новопризначеним головою 

обласної державної адміністрації Сергійчуком С.І. у приміщенні Будинку 

рад, також відмовили у виділенні приміщення для проведення 

Координаційної ради. 

Звернувся до заступника голови обласної ради Мушієка М.Г. з 

проханням підготувати запит до голови обласної державної адміністрації 

щодо проведення службового розслідування  про відмову у наданні 

приміщення для проведення Координаційної ради учасникам бойових дій. 

Вельбівець О.І. наголосив на необхідності дотримання процедури 

розгляду звернення, озвученого Кухарчуком Д.В. Запропонував вважати 

звернення, як його депутатське звернення.  

Лошков О.Г. повідомив, що депутатська фракція політичної партії 

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» вже вносила схожий проект звернення. 

Закликав депутатський корпус підтримати проект звернення. 

Сергійчк С.І. запросив членів Координаційної ради та учасників 

бойових дій на зустріч у зручний для них час. 
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Коваленко О.А. зачитав звернення до Президента України, Голови 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо пришвидшення 

розгляду та забезпечення прийняття законопроектів № 3853-1, 3853-2 та 3993 

Запропонував включити в порядок денний сесії, звернувся до депутатів 

обласної ради з проханням підтримати озвучене звернення. 

Павличук В.М. зачитав звернення до голови Черкаської обласної 

державної адміністрації Сергійчука С.І. щодо незаконних дій навколо 

земельних ділянок садівничого товариства "ДНІПРО", вніс пропозицію 

включити звернення в порядок денний сесії. 

Плічко Г.І. виступив із зверненням до Президента України, Голови 

Верховної Ради України щодо внесення змін до Виборчого кодексу України 

зі спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах 

2020 року та запропонував включити в порядок денний.  Також порушив 

питання щодо забезпечення житлом призера Паралімпійських ігор Романа 

Данилюка. 

Кравченко Н.М. повідомила, що розпорядженням голови обласної 

державної адміністрації передбачено фінансовий ресурс для придбання 

житла призеру. 

Клімов Є.П. зачитав звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Президента України, Прем'єр-міністра України, Голови Верховної Ради 

України,  Міністра культури України, Міністра фінансів України, Міністра 

оборони України, голови Черкаської  обласної державної адміністрації щодо 

включення об’єктів культурної спадщини до переліку проєктів, які будуть 

реалізовані в рамках програми «Велике будівництво». Запропонував 

включити означене звернення в порядок денний сесії.  

Звернувся до депутатів обласної ради з проханням підтримати проект 

рішення «Про внесення змін до рішення обласної від 20.12.2019 № 34-47/VII 

«Про обласний бюджет Черкаської області на 2020 рік», в якому передбачено 

закупівля шкільних автобусів для Паланської, Дмитрушківської та 

Ладиженської об’єднаних територіальних громад. 

Ковбоша О.Р. виступила із пропозицією  звернутися із зверненням до 

Національного банку  України, Верховної Ради України, Міністерства 

внутрішніх справ України щодо повної заборони або обмеження діяльності 

макрофінансових та факторингових організацій на території України. 

 Лошков О.Г. звернувся до голови обласної державної адміністрації 

Сергійчука С.І. з проханням взяти під особистий контроль ситуацію, що 

склалася  навколо незаконної вирубки лісів на Черкащині.  

Далібожак І.С. подякував від фракції Політичної партії «УКРАЇНСЬКЕ 

ОБЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» колегам-депутатам за конструктивну 

роботу, виконавчому апарату обласної ради за допомогу у підготовці всіх 

необхідних документів, обласній державній адміністрації та її структурним 

підрозділам. 

Давиденко О.Г. звернувся до голови обласної державної адміністрації з 

проханням ініціювати перевірку правоохоронних органів у місті Сміла. 
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Поінформував депутатський корпус про результати розслідування 

фальсифікації виборів.  

Баштан О.В. зачитав звернення до Прем’єр-міністра України Д.А. 

Шмиголя, Голови Верховної Ради України Д.О. Разумкова щодо подовження 

терміну дії загальнодержавної цільової програми «Питна вода України», 

запропонував включити в порядок денний сесії. 

Коверський А.М. звернувся до колег-депутатів, голів районних 

державних адміністрації з проханням звернути увагу на встановлення меж 

населених пунктів. 

Доманський В.М. зачитав депутатське звернення до голови Черкаської 

обласної державної адміністрації, начальника Головного управління 

Держгеокадастру у Черкаській області щодо можливості виникнення 

проблем з отриманням земельних ділянок учасникам АТО та родин загиблих. 

Яріш А.А. поінформував про обласні програми, які діють у сфері 

агропромислового комплексу. 

Вніс пропозицію включити в порядок денний сесії питання «Про 

звернення депутатів Черкаської обласної ради сьомого скликання до 

Прем’єр-міністра України Д.А. Шмигаля щодо невідкладного врегулювання 

питання із блокування податкових накладних сільгоспвиробникам». 

Вельбівець О.І. звернувся до голови обласної державної адміністрації 

Сергійчука С.І. з проханням звернути увагу на рівень захворюваності 

населення на COVID-19  в Лисянському районі та доцільність впровадження 

карантинних обмежень в районі керівництвом Лисянської районної 

державної адміністрації. 

Висловив подяку колегам-депутатам, представникам органів місцевого 

самоврядування, органів державної влади різних рівнів за цікаву, плідну 

роботу на розвиток Черкаського краю. 

Зазначив, що на попередній сесії обласної ради виступав із зверненням 

до правоохоронних органів з приводу протиправних дій органів місцевого 

самоврядування в Лисянському районі щодо передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення. Акцентував увагу на тому, що не 

отримав відповіді на звернення. Повторно звернувся до правоохоронних 

органів з проханням звернути увагу на ті звернення, які були озвучені, і що 

він чекає відповідь з приводу розгляду по суті, всебічно, всесторонньо з тих 

питань, які озвучував у зверненні. 

 

Голосування за порядок денний (за основу)  

«За» -55, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

 

Голосування за включення в порядок денний сесії питання «Про звернення 

депутатів Черкаської обласної ради до Офісу Президента України, Ради 

національної безпеки і оборони України, Верховної Ради України»  

(вноситься депутатом обласної ради Вельбівцем О.І.) 

 «За» -57, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 6. 

(рішення прийнято) 
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ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., який запропонував питання «Про звернення 

депутатів Черкаської обласної ради до Офісу Президента України, Ради 

національної безпеки і оборони України, Верховної Ради України»    

розглянути першим питанням порядку денного пленарного засідання. 
 

Голосування за включення в порядок денний сесії питання «Про звернення 

депутатів Черкаської обласної ради до голови Черкаської обласної 

державної адміністрації Сергійчука С.І. щодо незаконних дій навколо 

земельних ділянок садівничого товариства «ДНІПРО» 

 (вноситься депутатом обласної ради Павличуком В.М.) 

«За» -55, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

(рішення прийнято) 

 

Голосування за включення в порядок денний сесії питання «Про звернення 

депутатів Черкаської обласної ради до Президента України, Голови 

Верховної Ради України щодо внесення змін до Виборчого кодексу України зі 

спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах 2020 

року» (вноситься депутатом обласної ради Плічком Г.І.) 

«За» -60, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

(рішення прийнято) 

 

Голосування за включення в порядок денний сесії питання «Про звернення 

депутатів Черкаської обласної ради до Президента України, Прем’єр-

міністра України, Голови Верховної Ради України, Міністра культури 

України, Міністра фінансів України, Міністра оборони України, голови 

Черкаської обласної державної адміністрації щодо включення об’єктів 

культурної спадщини до переліку проєктів, які будуть реалізовані в рамках 

програми «Велике будівництво»  

(вноситься депутатом обласної ради Клімовим Є.П.) 

 «За» -52, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 11. 

(рішення прийнято) 

 

Голосування за включення в порядок денний сесії питання «Про звернення 

депутатів Черкаської обласної ради до Національного Банку України, 

Верховної Ради України, Міністерства внутрішніх справ України щодо 

повної заборони або обмеження діяльності макрофінансових та 

факторингових організацій на території України»  

(вноситься депутатом обласної ради Ковбошою О.Р.) 

 «За» -50, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 10. 

(рішення прийнято) 
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Голосування за включення в порядок денний сесії питання «Про звернення 

депутатів Черкаської обласної ради сьомого скликання до Прем’єр-міністра 

України Д.А. Шмигаля, Голови Верховної Ради України Д.О. Разумкова щодо 

подовження терміну дії загальнодержавної програми «Питна вода України» 

(вноситься депутатською фракцією політичної партії 

 «Радикальна партія Олега Ляшка») 

 «За» -52, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12. 

(рішення прийнято) 

 

Голосування за включення в порядок денний сесії питання «Про звернення 

депутатів Черкаської обласної ради сьомого скликання до Прем’єр-міністра 

України Д.А. Шмигаля щодо невідкладного врегулювання питання із 

блокування податкових накладних сільгоспвиробникам» 

 (вноситься депутатом обласної ради Ярішем А.А.) 

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

(рішення прийнято) 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Вельбівця О.І. щодо 

зміни черговості розгляду питань порядку денного сесії обласної ради. 

 «За» -53, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10. 

(рішення прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І. 

 

Голосування за порядок денний (в цілому)  

«За» -57, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Офісу Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, 

Верховної Ради України. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до Офісу Президента України, Ради національної безпеки і оборони 

України, Верховної Ради України» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 53, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11. 
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2. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про присвоєння звання "Почесний громадянин 

Черкащини". 

 

ВИСТУПИЛИ: Лашкул В.Г., Мушієк М.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про присвоєння звання «Почесний громадянин 

Черкащини» приймається, додається. 

 

Голосування  

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

 

3. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про надання згоди на передачу з державної власності 

до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської 

області друкованої продукції. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про надання згоди на передачу з державної 

власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області друкованої продукції» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 55, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

 

2) СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про надання згоди на прийняття виробів медичного 

призначення до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про надання згоди на прийняття виробів 

медичного призначення до спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 44, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 20. 
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3) СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про повернення з оренди цілісного майнового 

комплексу колишнього Канівського комунального видавничо-поліграфічного 

підприємства «Родень». 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про повернення з оренди цілісного майнового 

комплексу колишнього Канівського комунального видавничо-поліграфічного 

підприємства «Родень» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 57, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

 

4) СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про відчуження об'єктів спільної власності 

територіальних громад сіл,  селищ, міст Черкаської області 

 

ВИРІШИЛИ: 

  рішення обласної ради «Про відчуження об'єктів спільної власності 

територіальних громад сіл,  селищ, міст Черкаської області» приймається, 

додається. 

Голосування  

«За» - 50, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

5) СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

 

ВИРІШИЛИ:  

 рішення обласної ради «Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

 

Голосування  

«За» - 52, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12. 

 

6) СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про призначення СТОРОЖЕНКО-СІРЕНКО Н.І. на 

посаду директора комунального закладу "Школа вищої спортивної 

майстерності" Черкаської обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про призначення                         

СТОРОЖЕНКО-СІРЕНКО Н.І. на посаду директора комунального закладу 
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"Школа вищої спортивної майстерності" Черкаської обласної ради» 

приймається, додається. 

Голосування  

«За» - 52, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12. 

 

7) СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про призначення МАСЕНКО Н.В. на посаду 

директора комунального закладу "Черкаський обласний центр медико-

соціальної експертизи Черкаської обласної ради". 

 

Голосування  

«За» - 35, «Проти» - 1, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 25. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно)  

 

4. СЛУХАЛИ:  

Стеценка В.Б. - Про Стратегію розвитку Черкаської області на період 

2021-2027 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Підгорний А.В., Кравцова Н.О., Северин О.Ф.,         

Вельбівець О.І., Копійченко В.П., Яріш А.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 рішення обласної ради «Про Стратегію розвитку Черкаської області на 

період 2021-2027 роки» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 49, «Проти» - 1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 12. 

  

5. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про обласну програму забезпечення учасників 

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил і бійців-добровольців, 

які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного 

суверенітету на Сході України, та членів їх сімей житлом у 2021-2025 роках. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради 

від 13.09.2011 № 8-1/VI, «Про регіональну програму розвитку малої 

гідроенергетики в Черкаській області на 2011-2020 роки» приймається, 

додається. 

Голосування  

«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11. 
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6. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про обласну соціальну програму забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Черкаської області на період до 

2021 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Похольчук Р.В., Ковбоша О.Р. 

 

Голосування  

«За» - 17, «Проти» - 11, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» - 29. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно)  

 

7. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про внесення змін до Програми економічного і 

соціального розвитку Черкаської області на 2020 рік. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми економічного і 

соціального розвитку Черкаської області на 2020 рік» приймається, 

додається. 

Голосування  

«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 18. 

 

8. СЛУХАЛИ:  

Стеценка В.Б. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

08.09.2017 № 16-18/VII "Про цільову Програму розвитку міжнародного 

співробітництва та міжрегіональної співпраці Черкаської області на           

2017-2020 роки". 

 

ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В., Копійченко В.П., Легойда С.М.,        

Вельбівець О.І., Коверський А.М., Булатецький М.І., Лошков О.Г. 

 

Голосування  

«За» - 34, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 30. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ: Підгорний А.В. 

 Підгорний А.В. вніс пропозицію повернутися до голосування з 

питання, що розглядається. 

 

Голосування за пропозицію голови обласної ради Підгорного А.В. щодо 

повернення до голосування з питання «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 08.09.2017 № 16-18/VII «Про цільову Програму розвитку 
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міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці Черкаської 

області на 2017-2020 роки» 

«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 18. 

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування з питання «Про внесення змін до рішення обласної ради від 

08.09.2017 № 16-18/VII «Про цільову Програму розвитку міжнародного 

співробітництва та міжрегіональної співпраці Черкаської області на 2017-

2020 роки» (із внесеними змінами) 

«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради 

від 08.09.2017 № 16-18/VII «Про цільову Програму розвитку міжнародного 

співробітництва та міжрегіональної співпраці Черкаської області на           

2017-2020 роки» приймається, додається. 

 

9. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

29.04.2011 № 5-2/VI «Про Програму підвищення енергоефективності та 

зменшення споживання енергоносіїв Черкаської області на 2011-2020 роки». 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради 

від 29.04.2011 № 5-2/VI «Про Програму підвищення енергоефективності та 

зменшення споживання енергоносіїв Черкаської області на 2011-2020 роки» 

приймається, додається. 

Голосування  

«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

10. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

30.01.2014 № 28-4/VI "Про обласну програму поліпшення 

кінообслуговування населення на  2014-2020 роки. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради 

від 30.01.2014 № 28-4/VI "Про обласну програму поліпшення 

кінообслуговування населення на  2014-2020 роки» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 15. 
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11. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про внесення змін до програми розвитку фізичної 

культури і спорту в області на 2016-2020 роки. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про внесення змін до програми розвитку 

фізичної культури і спорту в області на 2016-2020 роки» приймається, 

додається. 

Голосування  

«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

12. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

21.09.2018 №24-59/VII "Про деякі питання щодо проведення спортивних 

заходів". 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради 

від 21.09.2018 №24-59/VII "Про деякі питання щодо проведення спортивних 

заходів» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 12. 

 

13. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

24.04.2015 №39-3/VI «Про обласну програму розвитку громадянського 

суспільства на період до 2020 року». 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради 

від 24.04.2015 №39-3/VI «Про обласну програму розвитку громадянського 

суспільства на період до 2020 року» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 18. 

 

14. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про внесення змін до обласної програми охорони 

навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки. 
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ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної програми 

охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки» 

приймається, додається. 

Голосування  

«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 18. 

 

15. СЛУХАЛИ:  

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

20.12.2019 № 34-47/VII "Про обласний бюджет Черкаської області на        

2020 рік". 

 

ВИСТУПИЛИ: Озірний О.А., Вельбівець О.І., Булатецький М.І.,           

Лошков О.Г., Зеленський М.В., Рябошлик О.В. 

Вельбівець О.І. вніс пропозицію кошти екологічного фонду, 

зекономлені після проведення тендерних процедур, за результатами розгляду 

питань й винесених заходів, затверджених відповідно комісійно (економія 

коштів у сумі 200 тисяч гривень) спрямувати Департаменту 

агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації на 

виконання заходів, пов’язаних із зарибленням водоймища Звенигородської 

ГЕС на річці Гнилий Тікич у Звенигородському районі. 

 

Голосування (за основу)  

«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12. 

 

Голосування з питання «Про внесення змін до рішення обласної від 

20.12.2019 № 34-47/VII "Про обласний бюджет Черкаської області на        

2020 рік" (пропозиція депутата обласної ради Вельбівця О.І.) 

«За» - 58, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6. 

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування (в цілому)  

«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної від 

20.12.2019 № 34-47/VII «Про обласний бюджет Черкаської області на 2020 

рік» приймається, додається. 
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16. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про території та об’єкти природно-заповідного 

фонду. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

фонду» приймається, додається. 

Голосування  

«За» - 55, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

17. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про затвердження Положення про порядок 

використання Герба і Прапора Черкаської області. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про затвердження Положення про порядок 

використання Герба і Прапора Черкаської області» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13. 

 

18. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про клопотання щодо присудження Премії 

Верховної Ради України ВЕРЧИКУ А.П. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ковбоша О.Р. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про клопотання щодо присудження Премії 

Верховної Ради України ВЕРЧИКУ А.П.» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 13. 

 

19. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про клопотання щодо присудження Премії 

Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, 

місцевого самоврядування ФЕСЕНКУ М.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про клопотання щодо присудження Премії 

Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, 

місцевого самоврядування ФЕСЕНКУ М.М.» приймається, додається. 

Голосування  

«За» - 56, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 
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20. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про клопотання щодо присудження Премії 

Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, 

місцевого самоврядування КОЗИРУ В.В. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ:  

 рішення обласної ради «Про клопотання щодо присудження Премії 

Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, 

місцевого самоврядування КОЗИРУ В.В.» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 12. 

 

21. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Президента України, Голови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України щодо пришвидшення розгляду та забезпечення прийняття 

законопроектів № 3853-1, 3853-2 та 3993. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до Президента України, Голови Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України щодо пришвидшення розгляду та забезпечення прийняття 

законопроектів № 3853-1, 3853-2 та 3993» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15. 

 

22. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В., Дивнича М.П. - Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Кабінету Міністрів України, Президента України та 

обласних рад стосовно розгляду законопроекту «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних 

транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої 

сторони». 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до Кабінету Міністрів України, Президента України та обласних рад 

стосовно розгляду законопроекту «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних 
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транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої 

сторони» приймається, додається. 

Голосування  

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

23. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Міністерства інфраструктури України, Державного агентства автомобільних 

доріг України, Державного агентства інфраструктурних проектів України 

щодо облаштування автомобільного кільця на перехресті доріг Н-16  та Р-10. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до Міністерства інфраструктури України, Державного агентства 

автомобільних доріг України, Державного агентства інфраструктурних 

проектів України щодо облаштування автомобільного кільця на перехресті 

доріг Н-16  та Р-10» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 15. 

 

24. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про внесення змін до Регламенту Черкаської 

обласної ради VII скликання. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

Голосування  

«За» - 26, «Проти» - 1, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 33. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно)  

 

25. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

VII скликання до Президента України В.О. Зеленського, Прем’єр-міністра 

України Д. А. Шмигаля, Голови Верховної Ради України Д. О. Разумкова 

щодо приведення розміру стандартів життя осіб, які досягли пенсійного віку, 

та приведення розміру їх прожиткового мінімуму до реальної величини. 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Лошков О.Г., Баштан О.В. 
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ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради VII скликання до Президента України В.О. Зеленського, Прем’єр-

міністра України Д. А. Шмигаля, Голови Верховної Ради України Д. О. 

Разумкова щодо приведення розміру стандартів життя осіб, які досягли 

пенсійного віку, та приведення розміру їх прожиткового мінімуму до 

реальної величини» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 19. 

 

26. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про оголошення 2021 року Роком Агатангела 

Кримського на Черкащині. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про оголошення 2021 року Роком Агатангела 

Кримського на Черкащині» приймається, додається. 

 

Голосування  

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

 

27. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо виділення 

Черкаської області додаткового обсягу освітньої субвенції для забезпечення у 

2020 році своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати 

педагогічним працівникам. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо виділення 

Черкаської області додаткового обсягу освітньої субвенції для забезпечення у 

2020 році своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати 

педагогічним працівникам» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13. 

 

28. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Міністерства соціальної політики України про прискорення прийняття 

Порядку підтримки малих групових будинків. 
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ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до Міністерства соціальної політики України про прискорення 

прийняття Порядку підтримки малих групових будинків» приймається, 

додається. 

Голосування  

«За» - 57, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 7. 

 

29. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

голови Черкаської обласної державної адміністрації Сергійчука С.І. щодо 

незаконних дій навколо земельних ділянок садівничого товариства 

"ДНІПРО". 

Голосування  

«За» - 41, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 24. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

30. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Президента України, Голови Верховної Ради України щодо внесення змін до 

Виборчого кодексу України зі спрощення умов реєстрації кандидатів у 

депутати на місцевих виборах 2020 року. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Президента України, Голови Верховної Ради України щодо внесення змін 

до Виборчого кодексу України зі спрощення умов реєстрації кандидатів у 

депутати на місцевих виборах 2020 року» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 59, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6. 

 

31. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Президента України, Прем'єр-міністра України, Голови Верховної Ради 

України,  Міністра культури України, Міністра фінансів України, Міністра 

оборони України, голови Черкаської обласної державної адміністрації щодо 

включення об’єктів культурної спадщини до переліку проєктів, які будуть 

реалізовані в рамках програми «Велике будівництво». 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до Президента України, Прем'єр-міністра України, Голови Верховної 
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Ради України,  Міністра культури України, Міністра фінансів України, 

Міністра оборони України, голови Черкаської обласної державної 

адміністрації щодо включення об’єктів культурної спадщини до переліку 

проєктів, які будуть реалізовані в рамках програми «Велике будівництво» 

приймається, додається. 

Голосування  

«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 13. 

 

32. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Національного Банку України, Верховної Ради України, Міністерства 

внутрішніх справ України щодо повної заборони або обмеження діяльності 

макрофінансових та факторингових організацій на території України. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до Національного Банку України, Верховної Ради України, 

Міністерства внутрішніх справ України щодо повної заборони або 

обмеження діяльності макрофінансових та факторингових організацій на 

території України» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 57, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 7. 

 

33. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

сьомого скликання до Прем'єр-міністра України Д.А. Шмигаля, Голови 

Верховної Ради України Д.О. Разумкова щодо подовження терміну дії 

загальнодержавної цільової програми "Питна вода України». 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради сьомого скликання до Прем'єр-міністра України Д.А. Шмигаля, Голови 

Верховної Ради України Д.О. Разумкова щодо подовження терміну дії 

загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» приймається, 

додається. 

Голосування  

«За» - 54, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11. 

 

34. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

сьомого скликання до Прем’єр-міністра України Д.А. Шмигаля щодо 

невідкладного врегулювання питання із блокування податкових накладних 

сільгоспвиробникам. 
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ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради сьомого скликання до Прем’єр-міністра України Д.А. Шмигаля щодо 

невідкладного врегулювання питання із блокування податкових накладних 

сільгоспвиробникам» приймається, додається. 

 

Голосування  

«За» - 54, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 11. 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Рибченко О.В., Яріш А.А., Рябошлик О.В., 

Северин О.Ф., Парамонов В.В., Вельбівець О.І. 

 Булатецький М.І. вніс пропозицію повернутися до розгляду питання 

«Про призначення МАСЕНКО Н.В. на посаду директора комунального 

закладу "Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи 

Черкаської обласної ради". Також запропонував депутатам обласної ради 

звернутися до Міністерства культури та інформаційної політики України з 

проханням призначити генеральним директором Шевченківського 

національного заповідника Коваленко В.М., яка на цей час виконує обов’язки 

генерального директора закладу. 

  

Голосування за повернення до голосування з питання "Про призначення 

МАСЕНКО Н.В. на посаду директора комунального закладу "Черкаський 

обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради" 

(пропозиція депутата обласної ради Булатецького М.І.) 

 «За» - 45, «Проти» - 1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 17. 

(пропозиція прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Лупашко О.В. 

 

Голосування з питання "Про призначення МАСЕНКО Н.В. на посаду 

директора комунального закладу "Черкаський обласний центр медико-

соціальної експертизи Черкаської обласної ради" 

«За» - 38, «Проти» - 1, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 21. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИРІШИЛИ: 

(протокольно) 

 

 

рішення "Про призначення МАСЕНКО Н.В. на посаду 

директора комунального закладу "Черкаський обласний 

центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної 

ради" не прийнято. 
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(Вручення головою обласної ради Підгорним А.В. 

нагороди Хімічу А.І. «Почесний громадянин Черкащини») 

 

(Вручення головою обласної ради Підгорним А.В. посвідчення «Заслужений 

майстер спорту України з легкої атлетики» Данилюку Р.Т.) 

 

(Вручення головою обласної ради Підгорним А.В. Почесних грамот 

Черкаської обласної ради депутатам обласної ради) 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Вельбівець О.І. 

 Вельбівець О.І. вніс пропозицію повернутися до розгляду питань 

порядку денного сесії та включити в порядок денний питання «Про 

звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністерства культури та 

інформаційної політики України». 

 

Голосування за повернення до розгляду питань порядку денного пленарного 

засідання та включення питання «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Міністерства культури України та інформаційної 

політики України" до порядку денного  

(пропозиція депутата обласної ради Вельбівця О.І.) 

 «За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 18. 

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування з питання «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Міністерства культури України та інформаційної політики України" 

 «За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 15. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної 

ради до Міністерства культури та інформаційної політики України» 

приймається, додається. 

 

 Підгорний А.В. запропонував депутатам обласної ради переглянути 

відеоролик про роботу   обласної ради сьомого скликання. 

(перегляд відеоролика) 

 

 Підгорний А.В. оголосив 38 сесію обласної ради сьомого скликання 

закритою.  

 

 

 

Голова                                                                                           А. ПІДГОРНИЙ 

  


