
 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

сьомого скликання 

                                           

сьомої (позачергової) сесії 

  

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

пленарного засідання 

 

31.08.2016                                               м. Черкаси                             №  11 

 

                                    

 

 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    83 

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -    69 

 

3. Присутніх запрошених осіб     -    17 

       

 

   (Списки  додаються) 

 

 

Головуючий - Вельбівець О.І. 

 

 

Секретаріат:  Доманський В.М., Павличук В.М., Кравцова Н.О.,     

Клімов Є.П., Ковбоша О.Р., Далібожак В.М., Бурсак О.В. 
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Порядок денний: 

 

 

Про обласну програму фінансування ремонту доріг державного 

значення, які проходять територією області. 

 

Доповідають: 

Синільник 

Сергій Анатолійович 

 

 

 

Співдоповідають: 

- т.в.о. начальника управління транспорту, 

дорожнього господарства та оборонно-

промислового комплексу обласної 

державної  адміністрації 

 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

 

 

Кокодзей  

Володимир Миколайович 

- 

 

 

 

- 

голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

голова постійної комісії обласної ради з 

питань розвитку інфраструктури та 

житлово-комунального господарства 

 

 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 69 депутатів 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 

ВЕЛЬБІВЕЦЬ О.І. вніс пропозицію на позачерговій сесії обласної ради 

31.08.2016 не відводити час для оголошення заяв, повідомлень, звернень 

депутатів, а перенести їх розгляд на чергову сесію обласної ради. 

 

ГАЙОВИЧ В.Ю., який звернувся до голови обласної ради з проханням 

прокоментувати поширену в ЗМІ інформацію щодо заяви про складання 

повноважень голови обласної ради. 

 

ВЕЛЬБІВЕЦЬ О.І., який спростував інформацію про підтвердження 

ним в ЗМІ факту написання заяви про складання повноважень. 

 

МУШІЄК М.Г. зазначив, що відповідно до Регламенту необхідно 

проголосувати за склад секретаріату обласної ради. 

 

Голосування за секретаріат: 

«За»-68, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-0. 
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Голосування за порядок денний за основу: 

«За»-67, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-1. 

 

Голосування за порядок денний в цілому: 

«За»-67, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-1. 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  

 

СИНІЛЬНИКА С.А. - Про обласну програму фінансування ремонту 

доріг державного значення, які проходять територією області 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Мушієк М.Г., Ткаченко Ю.О. 

 

 ЛОШКОВ О.Г. запропонував внести зміни у назву програми, а саме: 

після слова «територією» доповнити словом «Черкаської» та слова «області» 

доповнити цифрами та словами «на 2016-2018 роки». 

 

Голосування за пропозицію Лошкова О.Г.: 

 

«За»-63, «Проти»-0, «Утрималося»-3, «Не голосувало»-3. 

 

ВИСТУПИЛИ: Воронов С.П., Ткаченко Ю.О., Вельбівець О.І.,           

Лупашко О.В., Якубов Р.А., Гайович В.Ю., Судакевич В.Г.,                

Юрченко О.В., Давиденко О.Г., Коваленко В.М., Мушієк М.Г.,      

Булатецький М.І., Ющенко О. (з місця). 

 

 ВЕЛЬБІВЕЦЬ О.І. запропонував проголосувати за надання слова 

представнику громадськості Ющенку О. 

 

Голосування про надання слова члену громадської ради Ющенку О. 

 

«За»-52, «Проти»-6, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-9. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ющенко О., Вельбівець О.І. 

 

Голосування за проект рішення «Про обласну програму фінансування 

ремонту доріг державного значення, які проходять територією області» (за 

основу) 

 

«За»-66, «Проти»-2, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-1. 

 

 ВИСТУПИЛИ:  

 ВОРОНОВ С.П., який вніс пропозиції до проекту рішення, а саме: 

доповнити пунктами щодо забезпечення прозорості та відкритості під час 
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здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг Службою автомобільних доріг у 

Черкаській області; щодо утворення тимчасової контрольної комісії з 

перевірки використання коштів, які залучаються із державного та місцевих 

бюджетів для виконання ремонтних робіт державного значення; щодо чіткої 

звітності перед депутатами за хід виконання програми. 

 

Голосування за пропозиції Воронова С.П.: 

 

«За»-53, «Проти»-0, «Утрималося»-4, «Не голосувало»-12. 

 

ВИСТУПИЛИ: Северин О.Ф., Омаргалієв К.С., Мушієк М.Г., Вельбівець О.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про обласну програму фінансування 

ремонту доріг державного значення, які проходять територією Черкаської  

області, на 2016 – 2018 роки» приймається, додається. 

 

Голосування: 

«За»-67, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-1. 

 

ВЕЛЬБІВЕЦЬ О.І. оголосив закритим пленарне засідання. 

 

 

 

Голова                                                                                            О.Вельбівець 


