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 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    84 

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -   66  

 

3. Присутніх запрошених осіб     -    21 

       

 

   (Списки  додаються) 

 

 

Головуючий - Вельбівець О.І. 
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Порядок денний: 

 

 

 

1. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) Про передачу майна комунальної власності 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 

2) Про прийняття до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст області комунального майна 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

3) Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.06.2015 № 41-20/VI 

«Про припинення діяльності комунального підприємства «Маньківське 

поліграфічне підприємство» Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

 

- 

 

завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

4) Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.03.2013 № 21-21/VI 

«Про прийняття до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

області цілісних майнових комплексів Уманської, Смілянської станцій швидкої 

медичної допомоги та майна структурних підрозділів швидкої медичної 

допомоги центральних районних лікарень» 
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Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

5) Про списання майна комунальної власності 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 

6) Про оренду майна комунального підприємства «Управління по 

експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної власності» 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

7) Про оренду майна комунального підприємства «Аеропорт - Черкаси» 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 

 

8) Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-29/VII 

«Про оренду комунального майна бюджетними установами» 

Доповідають: 
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Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

9) Про часткове звільнення від сплати надходжень від орендної плати 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

10) Про надання дозволу на реалізацію об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

11) Про погодження доповнення до плану санації комунального 

підприємства «Облпаливо» Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 

12) Про ліквідацію обласного комунального підприємства «Оперативна 

поліграфія» 

Доповідають: 

Дудник  - завідувач сектором обліку та використання 
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Наталія Дмитрівна майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

13) Про ліквідацію комунального підприємства «Агентство розвитку 

Черкащини Черкаської обласної ради» 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

14) Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.06.2013 № 23-15/VI 

«Про Редакцію Черкаської обласної соціально-економічної газети «Нова доба» 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 

15) Про реформування друкованого засобу масової інформації – газети 

«Черкаський край» та редакції газети «Черкаський край», засновником яких є 

Черкаська обласна рада 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 

 

16) Про зміну найменування Михайлівської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату Черкаської обласної ради та затвердження Статуту 

Доповідають: 

Дудник  - завідувач сектором обліку та використання 
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Наталія Дмитрівна майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

17) Про затвердження граничних сум витрат, що здійснюються за рахунок 

коштів обласного бюджету  

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

18) Про продовження трудових відносин з Циганковим В.А. на посаді 

начальника Комунальної водолазно-рятувальної служби Черкаської обласної 

ради 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 

19) Про звільнення Жаботинського В.П. 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 

20) Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу 

Доповідають: 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- завідувач сектором обліку та використання 

майна управління майном виконавчого 
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апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

21) Про передачу  Черкаського обласного  комунального підприємства 

«Фармація» 

Доповідає: 

Мушієк 

Михайло Григорович 

- керівник депутатської фракції політичної 

партії ВО «Батьківщина»  

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

22) Про скасування рішення Черкаської  обласної ради від 17.09.2015 

№ 43-10/VI «Про наміри передати в оренду цілісний майновий комплекс 

Черкаського обласного комунального підприємства «Фармація» 

Доповідає: 

Баштан  

Олег Васильович 

- депутат обласної ради 

 

 

2.  Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до керівництва 

ТОВ «Комунальні системи України» щодо вжиття заходів з погашення 

заборгованості ТОВ «Смілаенергоінвест» перед НАК «Нафтогаз України» за 

спожитий природний газ 

Доповідає: 

Доманський   

Володимир Миколайович 

- депутат обласної ради 

 

   

3.  Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови 

Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Міністра фінансів 

України, Міністра культури України 

Доповідає: 

Коваленко   

Валентина Михайлівна 

- депутат обласної ради 

 

 

 

 

 

 

4. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України Порошенка П.О., Голови Верховної Ради України Парубія А.В., 

Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., голови Черкаської обласної ради 
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Вельбівця О.І., голови Черкаської обласної державної адміністрації    

Ткаченка Ю.О. 

Доповідає: 

Рибченко   

Олександр Володимирович 

- керівник депутатської фракції в обласній 

раді Партії ветеранів Афганістану 

 

 

 

5.  Про звернення депутатів Черкаської обласної ради  до Президента 

України Порошенка П.О., Голови Верховної Ради України України Парубія 

А.В., Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б.  

 

Галушко 

Валентин Миколайович 

- депутат обласної ради 

 

 

6.  Про внесення змін до Програми підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху на території області на період до 2016 року 

Синільник 

Сергій Анатолійович 

- заступник начальника управління – 

начальник відділу транспорту та зв’язку 

управління транспорту, дорожнього 

господарства та оборонно-промислового 

комплексу облдержадміністрації 

Кокодзей 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань розвитку інфраструктури та 

житлово-комунального господарства 
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Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 59  депутатів 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Волкович В.М. запропонував оголосити хвилину мовчання за 

загиблими в АТО. 

(хвилина мовчання) 

 

Ботнар Ю.А. вніс пропозицію всі пленарні засідання розпочинати 

хвилиною мовчання. 

 

Вельбівець О.І. озвучив пропозиції депутатських фракцій, які 

запропонували внести зміни до складу секретаріату, а саме ввести до складу 

секретаріату Дивнича М.П., Маргарян А.Д., Сегеду А.В. замість        

Кравцової Н.О., Редька Р.В., Далібожак В.М. 

 

Голосування за внесення змін до складу секретаріату:  

 

«За»-59, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-3. 

 

 

ВИСТУПИЛИ:   

 

Лошков О.Г. звернув увагу присутніх на те, що друге пленарне 

засідання скликане відповідно до розпорядження голови обласної ради від 

13.06.2016 № 153-р, яке порушує вимогу Регламенту обласної ради щодо 

видання розпорядження за 10 днів до пленарного засідання. Зазначив, що 

постає питання щодо легітимності проведення засідання. Крім того, просив 

головуючого та депутатів дотримуватися Регламенту обласної ради. 

Вельбівець О.І. зазначив, що весь тиждень перебував у відрядженні за 

межами області, тому не міг вчасно підписати розпорядження. Разом з тим, є 

ряд питань, які вимагають негайного прийняття рішень. Вніс пропозицію 

проголосувати за підтвердження легітимності проведення засідання 15 

червня 2016 року. 

Голосування за пропозицію Вельбівця О.І. 

«За»-49, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-14. 

Вельбівець О.І. зазначив, що в залі присутні представники 

громадськості м. Черкас, які наполягають  на виступі. Вніс пропозицію 

надати слово представнику громадськості 
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Голосування за надання слова Запорожцю І.М. (представник 

громадськості м. Черкаси) 

«За»-55, «Проти»-1, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-8. 

 

Запорожець І.М., який поінформував присутніх щодо ситуації, яка 

виникла в місті Черкаси, щодо заборони стихійних ринків у місті. Зазначив, 

що ця ситуація викликає обурення підприємців, які втрачають робочі місця. 

У разі не вирішення їх питань, вони залишають за собою право перекривати 

дороги. 

Лошков О.Г., який наголосив на необхідності дотримання частини 2 

ст.16 Регламенту обласної ради в роботі пленарного засіданні сесії обласної 

ради щодо відведення часу для оголошення заяв, оголошень депутатів. 

Ботнар Ю.А. також наголосив на необхідності відведення часу 

депутатам обласної ради для виступів. 

Вельбівець О.І. повідомив, що від керівника фракції ВО «Черкащани» 

надійшов проект рішення обласної ради про звернення до Президента 

України , Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України щодо 

підвищення тарифів на комунальні послуги для населення. Враховуючи, що 

це питання резонансне на рівні країни, запропонував включити його до 

порядку денного пленарного засідання. 

Голосування за озвучення звернення депутатів фракції                         
ВО «Черкащани» щодо підвищення тарифів на комунальні послуги  

«За»-53, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-12. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 

Галушко В.М., який зачитав звернення депутатів фракції ВО 

«Черкащани» до Президента України, Голови Верховної Ради України, 

Прем’єр-міністра України щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні 

послуги. 

 

Вельбівець О.І. запропонував, враховуючи важливість питання, 

підтримати це звернення від всіх депутатських фракцій. 

 

Голосування за включення до порядку денного пленарного засідання 

питання  щодо звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

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

України щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. 
«За»-63, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-3. 
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 Ткаченко Ю.О. запропонував включити до порядку денного питання 

«Про внесення змін до Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху 

на території області на період до 2016 року». 

Голосування за пропозицію Ткаченка Ю.О.   

«За»-49, «Проти»-7, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-10. 

 

Ботнар Ю.А., який  наполіг на включенні до порядку денного 

пленарного засідання питання, запропонованого депутатською фракцією     

ВО «Свобода» про звернення Черкаської обласної ради щодо припинення 

несправедливості державної соціальної політики. 

 

Голосування за пропозицію Ботнара Ю.А.   

«За»-32, «Проти»-1, «Утрималося»-10, «Не голосувало»-23. 

 

 

1.1.СЛУХАЛИ:  

  Вельбівця О.І. – Про передачу майна комунальної власності 

 

ВИСТУПИЛИ: Овчаренко С.А., Ботнар Ю.А. 

ВИРІШИЛИ:         рішення не прийнято 

(протокольно)     

 

     І голосування  

«За»-38, «Проти»-1, «Утрималося»-7, «Не голосувало»-20. 

 

Голосування за повернення до голосування за п.п. 1.1. 

«За»-38, «Проти»-1, «Утрималося»-5, «Не голосувало»-22. 

  

1.2.СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. - Про прийняття до спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст області комунального майна 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:         рішення не прийнято 

(протокольно)           

 

«За»-37, «Проти»-1, «Утрималося»-10, «Не голосувало»-18. 
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1.3.СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

25.06.2015 № 41-20/VI «Про припинення діяльності комунального підприємства 

«Маньківське поліграфічне підприємство» Черкаської обласної ради 

 

ВИРІШИЛИ:         рішення не прийнято 

(протокольно)           

 

«За»-39, «Проти»-0, «Утрималося»-10, «Не голосувало»-17. 

 

1.4.СЛУХАЛИ:  

Дудник Н.Д. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.03.2013 

№ 21-21/VI «Про прийняття до спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст області цілісних майнових комплексів Уманської, Смілянської 

станцій швидкої медичної допомоги та майна структурних підрозділів швидкої 

медичної допомоги центральних районних лікарень» 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. (запитання з місця), Гайович В.Ю. 

 

ВИРІШИЛИ:         рішення не прийнято 

(протокольно)           

 

«За»-42, «Проти»-0, «Утрималося»-9, «Не голосувало»-15. 

 

Вельбівець О.І. запропонував оголосити перерву для консультацій з 

керівниками депутатських фракцій. 

 

Голосування за пропозицію Вельбівця О.І.   

«За»-38, «Проти»-4, «Утрималося»-5, «Не голосувало»-19. 

 

1.5.СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. – Про списання майна комунальної власності 

 

ВИСТУПИЛИ:  Ткаченко Ю.О., Озірний О.А., Булатецький М.І.,            

Ботнар Ю.А.,    Рибченко О.В.,    Коваленко в.М.,     Овчаренко С.А.,        

Омаргалієв К.С., Гайович В.Ю., Лошков О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:         рішення не прийнято 

(протокольно)           

 

«За»-40, «Проти»-0, «Утрималося»-12, «Не голосувало»-14. 
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Вельбівець О.І. вніс пропозицію призупинити роботу пленарного засідання 

Голосування за пропозицію Вельбівця О.І.   

«За»-36, «Проти»-2, «Утрималося»-7, «Не голосувало»-21. 

 

1.6.СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. – Про оренду майна комунального підприємства 

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

власності» 

 

ВИРІШИЛИ:         рішення не прийнято 

(протокольно)           

 

«За»-40, «Проти»-0, «Утрималося»-10, «Не голосувало»-16. 

 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Давиденко О.Г.,   Воронов С.П.,   Гайович В.Ю.,   Рибченко О.В.,            

Ботнар Ю.А., Погорілий В.Г., Рябошлик О.В. 

 

 

Перереєстрація депутатів обласної ради, 

зареєстровано 38 депутатів 

 

 

Вельбівець О.І. заявив про призупинення роботи пленарного засідання. 

 

 

 

Голова                                                                            О.Вельбівець 


