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Порядок денний: 

 

1. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Черкаської області на 2016 рік 

Доповідають: 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

   

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

2. Про Агенцію регіонального розвитку Черкаської області 

Доповідають: 

Березань 

Ярослав Григорович 

- заступник голови обласної державної 

адміністрації 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

   

3. Про внесення змін до рішення обласної ради від 14.12.2011№ 10-3/VI 

«Про обласну програму підвищення якості шкільної природничо-

математичної освіти на період до 2021 року» 

Доповідають: 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- начальник управління  освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

4. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.06.2012 № 16-

10/VI «Про заснування обласної стипендії перспективним спортсменам 

області» 

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

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

до 2019 року» 

Доповідають: 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та взаємодії 

з громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

6. Про внесення змін до Програми розвитку інформаційного простору 

Черкаської області на 2012-2016 роки 

Доповідають: 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та взаємодії 

з громадськістю 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 рішення обласної ради від 03.03.2006 № 27-

14/IV «Про встановлення обласних персональних стипендій» 

Доповідають: 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та взаємодії 

з громадськістю обласної державної 

адміністрації 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

8.  Про території та об’єкти природно-заповідного фонду області 

Доповідають: 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

 

Ніжніков 

Володимир Миколайович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань екології, використання 

природних ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 
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9. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.03.2016 № 4-

14/VII «Про надання гірничого відводу ТОВ «Відродження»  для розробки 

Жашківського -1 родовища суглинків» 

Доповідає: 

Ніжніков 

Володимир Миколайович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань екології, використання 

природних ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

10. Про надання погодження КП "Водоканал" Тальнівської міської ради 

на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення, у тому числі 

дослідно-промислову розробку, родовища прісних підземних вод в 

адмінмежах Здобутківської сільської ради Тальнівського району та 

Тальнівської міської ради 

Доповідає: 

Ніжніков 

Володимир Миколайович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань екології, використання 

природних ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

11. Про надання погодження ТОВ "Напої Плюс" на користування 

ділянками надр Жашківського родовища з метою видобування питних 

підземних вод 

Доповідає: 

Ніжніков 

Володимир Миколайович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань екології, використання 

природних ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

12. Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу 

лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії по ПрАТ 

«Племінний завод дослідне господарство «Золотоніське» 

Доповідають: 

Горда 

Василь Іванович 

 

-       перший заступник начальника обласного 

управління лісового та мисливського 

господарства 

Ніжніков 

Володимир Миколайович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань екології, використання 

природних ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 
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13. Питання управління майном обласної комунальної власності 

1) Про прийняття до спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст області комунального майна 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

2) 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: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

3) 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» 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

4)  Про визнання майна комунальною власністю 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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5) Про передачу майна комунальної власності 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

6) Про списання майна комунальної власності 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

7) Про оренду комунального майна бюджетними установами 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

8) Про  оренду майна комунального підприємства «Аеропорт Черкаси» 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

         9)  Про спільну комісію з розмежування і оцінки майна цілісного 

майнового комплексу Катеринопільського комунального поліграфічного 

підприємства 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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10)  Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.03.2016 № 4-

27/VII «Про припинення юридичної особи – комунального підприємства 

«Річковий вокзал» Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

11)  Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.09.2015 № 42-

24/VI «Про реорганізацію  комунального закладу «Обласний дитячий 

санаторій «Зміна» Черкаської обласної ради шляхом злиття з комунальним 

закладом обласний дитячий санаторій «Пролісок» Черкаської обласної ради» 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

12) Про ліквідацію обласного комунального підприємства «Оперативна 

поліграфія» 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

13) Про зміну найменування комунального підприємства «Аеропорт 

Черкаси» та затвердження Статуту 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

14)  Про зміну найменування  Черкаського академічного обласного 

українського музично-драматичного театру імені Т.Шевченка Черкаської 

обласної ради та затвердження Статуту 
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Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

15) Про зміну найменування Черкаського академічного театру ляльок 

Черкаської обласної ради та затвердження Статуту 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, підприємництва 

та регуляторної політики 

16) Про Програму приватизації об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, управління якими 

здійснює Черкаська обласна рада, на 2016-2017 роки 

Доповідають: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

   

14. Інформація регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Черкаській області щодо передачі в оренду приміщень 

державного підприємства "Черкаський державний центр науки, інновацій та 

інформатизації" 

         Доповідає: 

Плаха                                       

Віктор Володимирович 

 

- 

 

начальник регіонального відділення Фонду 

державного майна України по Черкаській 

області 

15. Про внесення змін до складу комісії обласної ради з питань 

поновлення прав реабілітованих 

Доповідають: 

Тарасенко 

Валентин Петрович 

- перший заступник голови обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 
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16. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України 

за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування 

Доповідають: 

Зеленський 

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту обласної державної 

адміністрації 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 

17. Про тимчасову контрольну комісію з перевірки використання 

коштів, які залучаються із державного та місцевих бюджетів для виконання 

ремонтних робіт доріг державного значення 

Доповідає: 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

 

18. Про внесення змін до складу постійних комісій Черкаської обласної 

ради.  

Доповідає: 

Вельбівець                              -      голова обласної ради 

Олександр Іванович 

 

19.  Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради 

 Доповідає:   

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

 

20. Про звернення депутатів обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо виділення з 

державного бюджету додаткових коштів освітньої та медичної субвенцій 

Доповідає: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

облдержадміністрації 

 

21. Про звернення депутатів обласної ради до Президента України 

Порошенка П.О., Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. та Голови 

Верховної Ради України Парубія А.В. щодо необхідності підвищення 

розмірів соціальних стандартів та гарантій 

Доповідає: 

Галушко 

Валентин Миколайович 

- депутат обласної ради 
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22. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови 

Верховної Ради України Парубія А.В. та Прем’єр-міністра України 

Гройсмана В.Б щодо запровадження єдиного прямого оподаткування всіх 

сільгоспвиробників 

Доповідає: 

Лихошерст 

Сергій Васильович 

- депутат обласної ради 

 

23. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністерства 

екології та природних ресурсів України щодо потреби розробки комплексної 

програми дій по розчистці русел притоку Дніпра  

Доповідає: 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

24. Про звернення Черкаської обласної ради до Прем’єр-міністра 

України В.Гройсмана щодо скасування намірів скорочення видатків на 

стипендії для студентів ВНЗ у Державному бюджеті України на 2017 рік 

Доповідає: 

Ботнар                                      - 

Юрій Андрійович 

керівник  фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді  

 

 25. Про звернення Черкаської обласної ради до Президента України 

П.Порошенка, Голови Верховної Ради України А.Парубія, Міністра аграрної 

політики та продовольства України Т.Кутового, т.в.о. директора                  

ДП «Укрспирт» щодо уникнення дестабілізації на Косарському МПД ДП 

«Укрспирт» 

Доповідає: 

Ботнар                                      - 

Юрій Андрійович 

керівник  фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді  

 

 26. Про звернення до Верховної Ради України щодо прийняття 

Постанови Верховної Ради України «Про встановлення 18 березня Днем 

вшанування українських жертв російсько-більшовицького, німецького, 

угорського, румунського та польського окупаційних режимів» 

Доповідає: 

Ботнар                                      - 

Юрій Андрійович 

керівник  фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді  

 27. Про звернення Черкаської обласної ради до Верховної Ради України 

щодо нелегітимності виборів до Державної Думи Російської Федерації на 

території Автономної Республіки Крим 

Доповідає: 

Омаргалієв                                - 

Костянтин Сапартаєвич 

депутат обласної ради 
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28. Про депутатське звернення депутата обласної ради Коваленка А.О. 

щодо вирішення питання отримання КСП «Родниківка» Уманського району 

дозволу на розробку проекту землеустрою у відповідності до чинного 

законодавства 

Доповідає: 

Коваленко                                   - 

Олександр Анатолійович 

депутат обласної ради 

 

29. Про депутатське звернення депутата обласної ради Коваленка А.О. 

щодо пришвидшення реформування системи контролюючих органів у 

сільському господарстві Черкаської області 

Доповідає: 

Коваленко                                   - 

Олександр Анатолійович 

 

 

депутат обласної ради 

30. Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо скасування 

постанови КМУ від 25 листопада 2015 року № 1024 «Про затвердження 

нормативу забезпечення стаціонарними лікарнями ліжками у розрахунку на 

10 тис. населення» 

Доповідає: 

Підгорний                                   - 

Анатолій Вікторович 

 

депутат обласної ради 

 

31. Про утворення комісії для визначення реальної собівартості газу та 

проведення експертизи газової суміші, яка реалізується жителями області 

 Доповідає: 

Гайович                                      -    депутат обласної ради 

Вадим Юрійович 

 

32. Про депутатське звернення депутата обласної ради Воронова С.П. 

щодо виділення земельних ділянок працівникам соціальної сфери села 

Томашівка Кам’янського району 

Доповідає: 

Воронов 

Сергій Павлович 

 

депутат обласної ради 

 

 33. Про депутатське звернення депутата обласної ради Воронова С.П. 

щодо поновлення розслідування за фактом вбивства громадянина В.Степіки 

Доповідає: 

Воронов 

Сергій Павлович 

 

депутат обласної ради 
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34. Про звернення Черкаської обласної ради до сільських, селищних, 

міських голів, голів районних рад Черкаської області щодо увічнення пам’яті 

про звитяги українських військових доби Української революції 1917 – 1921 

років 

Доповідає: 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

 

депутат обласної ради 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 56  депутатів 

 

 ВЕЛЬБІВЕЦЬ О.І. запропонував вшанувати хвилиною мовчання 

пам'ять всіх українських воїнів і мирних громадян, які загинули в ході 

антитерористичної операції у східних областях України. 

(Хвилина мовчання) 

 

ВИСТУПИЛИ: Габ В.П. заступник голови обласної виборчої комісії, 

яка повідомила про рішення обласної виборчої комісії про дострокове 

припинення повноважень депутата обласної ради Редька Р.В. та набуття 

повноважень депутата обласної ради Кашком О.М., членом партії 

«Відродження».     

 

Вручення головою обласної державної адміністрації Ткаченком Ю.О. 

відзнак Президента України – ювілейної медалі «25 років незалежності 

України» та головою обласної ради Вельбівцем О.І. Грамоти Верховної Ради 

України та нагрудного знаку до неї. 

Голосування за секретаріат: 

«За»- 54, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 4. 

 

I. Оголошення заяв, звернень, повідомлень 

 

ВИСТУПИЛИ:   

 Омаргалієв К.С., який зачитав текст звернення Черкаської обласної 

ради до Верховної Ради України щодо нелегітимності виборів до Державної 

Думи Російської Федерації на території Автономної Республіки Крим та 

запропонував включити його до порядку денного сесії. 

  

Голосування за включення до порядку денного сесії питання, 

 запропонованого депутатом обласної ради Омаргалієвим К.С. 

 

«За»- 57, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»-1. 
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Коваленко О.А., який зачитав депутатські звернення до: 

 1) голови Черкаської обласної ради Вельбівця О.І. та в.о. начальника 

Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області Сіроштан О.М. 

щодо вирішення питання отримання КСП «Родниківка» Уманського району 

дозволу на розробку проекту землеустрою у відповідності до чинного 

законодавства; 

 

Голосування за включення до порядку денного сесії 

першої пропозиції депутата обласної ради Коваленка А.О. 

 

«За»- 52, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»-6. 

 

 2) до начальника управління АПК облдержадміністрації Колодки І.Л. 

та в.о. начальника Головного управління Держпродспоживслужби у 

Черкаській області Радняної Л.А. щодо пришвидшення реформування 

системи контролюючих органів у сільському господарстві Черкаської 

області. 

 

Голосування за включення до порядку денного сесії 

другої пропозиції депутата обласної ради Коваленка А.О. 

 

«За»- 54, «Проти»- 0, «Утрималося»- 0, «Не голосувало»- 4. 

 

Підгорний А.В., який запропонував включити до порядку денного сесії 

питання «Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо скасування 

постанови КМУ від 25 листопада 2015 року № 1024 «Про затвердження 

нормативу забезпечення стаціонарними лікарнями ліжками у розрахунку на 

10 тис. населення». 

  

Голосування за включення до порядку денного 

сесії пропозиції депутата обласної ради Підгорного А.В. 

 

«За»- 47, «Проти»- 0, «Утрималося»- 3, «Не голосувало»- 8. 

 

Гайович В.Ю.  вніс пропозицію щодо утворення комісії для визначення 

реальної собівартості газу та проведення експертизи газової суміші, яка 

реалізується жителями області. 

 

Голосування за включення до порядку денного сесії 

пропозиції депутата обласної ради  Гайовича В.Ю. 

 

«За»- 50, «Проти»- 0, «Утрималося»- 2, «Не голосувало»- 8. 

 

Маргарян А.Д., яка зачитала звернення до голови облдержадміністрації 

Ткаченка Ю.О. про неправомірні дії голови Христинівської 
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райдержадміністрації Денисюк Л.М. щодо передачі земель та приміщень в 

оренду, погіршення криміногенної ситуації в районі, зловживань службовим 

становищем. Запропонувала Ткаченкові Ю.О. ініціювати перед Кабінетом 

Міністрів України проведення перевірки діяльності голови Христинівської 

райдержадміністрації та за результатами внести пропозицію щодо її 

звільнення. 

 Ткаченко Ю.О. зазначив, що відповідно до своїх повноважень ініціює 

проведення перевірки за викладеними фактами, для цього йому не потрібно 

звертатися до Кабінету Міністрів України. 

 

Ботнар Ю.А. привітав містян з річницею від дня заснування міста 

Черкаси. Звернувся також до голови Черкаської облдержадміністрації 

Ткаченка Ю.О. з проханням включити до складу робочої групи з перевірки 

законності будівництва Канівської ГАЕС представників громадськості, 

депутатів, екологів: Волковича В.М., Чорного, Іванова та інших.   

 

 Ткаченко Ю.О. поінформував, що розпорядження про робочу групу 

видано, три представники громадськості вже включені в цю групу, питання 

вивчається. 

 

 Воронов С.П. звернувся з проханням включити до  порядку денного 

сесії два депутатські звернення:  

1) депутатське звернення щодо виділення земельних ділянок 

працівникам соціальної сфери села Томашівка Кам’янського району; 

 

Голосування за включення до порядку денного 

першої пропозиції депутата обласної ради Воронова С.П. 

 

«За»- 54, «Проти»- 1, «Утрималося»- 1, «Не голосувало»- 4. 

 

 2) депутатське звернення щодо поновлення розслідування за фактом 

вбивства громадянина В.Степіки. 

 

 Голосування за включення до порядку денного 

другої пропозиції депутата обласної ради Воронова С.П. 

 

«За»- 49, «Проти»- 1, «Утрималося»- 2, «Не голосувало»- 8. 

 

 Виступив також з пропозицією до голови облдержадміністрації 

Ткаченка Ю.О. та голови обласної ради Вельбівця О.І.  ініціювати 

проведення конференції стосовно будівництва Канівської ГАЕС.   

 

Далібожак В.М. зазначила, що постійно надходять скарги від жителів 

м. Сміла на неприродний сморід в районі радіоприладного заводу і річки 

Тясмин, що свідчить про порушення законодавства про захоронення 
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побутових відходів, а також звернула увагу на незадовільний стан очисних 

споруд у місті Сміла. Звернулася з проханням організувати неупереджену 

перевірку за фактом із залученням Інституту громадського здоров’я               

ім. О.М. Марзаєва НАМН України. 

Запропонувала надати слово представнику громадської організації 

мисливців і рибалок Слободянику І. щодо браконьєрства на р. Тясмин. 

 

Вельбівець О.І. зазначив, що слово для виступу представнику 

громадськості буде надано після виступів депутатів і за результатами їх 

голосування.  

 

Рибченко О.В. звернувся до голови обласної ради з проханням 

доручити виконавчому апарату обласної ради підготувати проект звернення 

до Президента України та енергетичної компанії щодо встановлених лімітів 

на використання електроенергії фермерським господарствам, а також щодо 

ситуації, яка виникла навколо ПАТ «Обленерго».  

 

Коваленко В.М.  

1) виступила з відкритим листом - зверненням представників творчих 

спілок Черкащини до керівництва області щодо ситуації в гуманітарній сфері 

Шевченкового краю та з клопотанням про організацію зустрічі з 

представниками творчих спілок Черкащини для вироблення спільної 

програми дій у сфері культури й духовності; 

2) виступила з заявою щодо відмови їй у  працевлаштуванні у 

Черкаському національному університеті ім. Б.Хмельницького після 

складання повноважень голови обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Вельбівець О.І., Скіченко А.П. 

 

Голосування за надання слова для виступу представнику 

громадської організації Слободянику І. 

 

«За»- 44, «Проти»- 0, «Утрималося»- 2, «Не голосувало»- 15. 

 

Голосування за надання слова для виступ упершому заступнику 

 голови обласної державної адміністрації Ковалю В.В. 

 

«За»- 52, «Проти»- 0, «Утрималося»- 1, «Не голосувало»- 8. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Коваль В.В. - перший заступник голови облдержадміністрації, який 

прокоментував заяву Коваленко В.М. щодо стану справ в галузі культури. 

 Слободяник І. щодо фактів браконьєрства  на р. Тясмин, незадовільної 

роботи комісії з перевірки фактів, викладених в їх зверненні по Смілянській 

рятувальній станції. 
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 Полтавець В.П. – начальник управління цивільного захисту 

облдержадміністрації, який не погодився з оцінкою роботи комісії, 

висловленої Слободяником І., та поінформував присутніх про те, що комісія 

залучала представників громадськості та правоохоронних органів. 

 

Голосування за надання слова голові Федерації профспілок 

Черкаської області Шевченку П.В. 

 

«За»- 48, «Проти»- 0, «Утрималося»-3, «Не голосувало»- 10. 

 

Шевченко П.В. повідомив про існування заборгованості з виплати 

заробітної плати в бюджетних установах та звернувся з проханням до 

працівників аграрного сектора розглянути можливість підвищення заробітної 

плати та соціальних стандартів шляхом укладання колективних угод. 

 

Баштан О.В. не погодився з інформацією, яка була озвучена депутатом 

обласної ради Маргарян О.Д., щодо голови Христинівської 

райдержадміністрації Денисюк Л.М.             

 

II. Порядок денний пленарного засідання 

 

Голосування за порядок денний за основу 

«За» -56 , «Проти» - 0 , «Утрималося» -0, «Не голосувало» -6 . 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Вельбівець О.І., який зазначив, що після засідання президії до 

виконавчого апарату обласної ради надійшло звернення від керівника фракції 

ВО «Свобода» Ботнара Ю.А. про включення до порядку денного питання 

«Про звернення Черкаської обласної ради до сільських, селищних, міських 

голів, голів районних рад Черкаської області щодо увічнення пам’яті про 

звитяги українських військових доби Української революції 1917 – 1921 

років».  

 

Голосування за включення до порядку денного питання «Про звернення 

Черкаської обласної ради до сільських, селищних, міських голів, голів 

районних рад Черкаської області щодо увічнення пам’яті про звитяги 

українських військових доби Української революції 1917 – 1921 років». 

 

«За» -56 , «Проти» - 0 , «Утрималося» -3, «Не голосувало» -3 . 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Овчаренко С.А., який запропонував виключити п. 2, 3 пункту 16 з 

Програми приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Черкаської області, управління якими здійснює Черкаська 

обласна рада. 
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 Вельбівець О.І. зауважив, що пропозиція депутата Овчаренка С.А. буде 

врахована під час розгляду питань порядку денного відповідно до черговості. 

Лошков О.Г., який запропонував включити до порядку денного  сесії 

питання «Про депутатське звернення народного депутата України       

Левченка Ю.В.», яке не було підтримане на засіданні президії обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко Ю.О., Овчаренко С.А. 

 

Голосування за пропозицію Лошкова О.Г. 

«За» -32 , «Проти» -6 , «Утрималося» -6, «Не голосувало» -19 . 

 

Ботнар Ю.А. вніс пропозицію про зміну черговості розгляду питань 

порядку денного. 

 

Голосування за пропозицію Ботнара Ю.А. 

«За» -24 , «Проти» -6 , «Утрималося» - 8, «Не голосувало» -25 . 

 

Голосування за порядок денний за основу 

«За» -51 , «Проти» - 6 , «Утрималося» -0, «Не голосувало» -6 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Карманніка Р.В. - Про внесення змін до Програми економічного і 

соціального розвитку Черкаської області на 2016 рік 

 

ВИСТУПИЛИ: Воронов С.П., Копійченко В.П. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми 

економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2016 рік» 

приймається, додається. 

 

Голосування 

«За» - 47 , «Проти» - 1 , «Утрималося» -1, «Не голосувало» -14 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Карманніка Р.В. - Про Агенцію регіонального розвитку Черкаської 

області 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про Агенцію регіонального розвитку 

Черкаської області» приймається, додається. 

 

Голосування 

«За» - 47 , «Проти» - 1 , «Утрималося» -1, «Не голосувало» -14 
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3. СЛУХАЛИ: 

Данилевського В.В. – Про внесення змін до рішення обласної ради від 

14.12.2011№ 10-3/VI «Про обласну програму підвищення якості шкільної 

природничо-математичної освіти на період до 2021 року 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Гайович В.Ю., Коваленко В.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 14.12.2011№ 10-3/VI «Про обласну програму підвищення 

якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року» 

приймається, додається. 

 

Голосування 

«За» - 46 , «Проти» - 0 , «Утрималося» -0, «Не голосувало» -17. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

26.06.2012 № 16-10/VI «Про заснування обласної стипендії перспективним 

спортсменам області» 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 26.06.2012 № 16-10/VI «Про заснування обласної стипендії 

перспективним спортсменам області» приймається, додається. 

 

Голосування 

«За» - 55 , «Проти» - 0 , «Утрималося» -0, «Не голосувало» -8. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

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

суспільства на період до 2019 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 2019 року» приймається, додається. 

 

Голосування 

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

 

6. СЛУХАЛИ: 

 Вельбівця О.І. – Про внесення змін до Програми розвитку 

інформаційного простору Черкаської області на 2012-2016 роки 
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ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми 

розвитку інформаційного простору Черкаської області на 2012-2016 роки» 

приймається, додається. 

 

Голосування 

«За» - 58 , «Проти» - 0 , «Утрималося» -0, «Не голосувало» -5. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

03.03.2006 № 27-14/IV «Про встановлення обласних персональних 

стипендій» 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 03.03.2006 № 27-14/IV «Про встановлення обласних 

персональних стипендій» приймається, додається 

 

Голосування 

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

 

8. СЛУХАЛИ: 

 Вельбівця О.І. – Про території та об’єкти природно-заповідного фонду 

області 

 

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

заповідного фонду області» приймається, додається. 

 

Голосування 

«За» - 52, «Проти» - 0 , «Утрималося» -5, «Не голосувало» -6. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

25.03.2016 № 4-14/VII «Про надання гірничого відводу ТОВ «Відродження»  

для розробки Жашківського -1 родовища суглинків» 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради  «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 25.03.2016 № 4-14/VII «Про надання гірничого відводу 

ТОВ «Відродження»  для розробки Жашківського -1 родовища суглинків» 

приймається, додається. 

 

Голосування 

«За» - 49, «Проти» - 1 , «Утрималося»- 7 , «Не голосувало» -6. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про надання погодження КП "Водоканал" 

Тальнівської міської ради на користування ділянками надр з метою 
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геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку, 

родовища прісних підземних вод в адмінмежах Здобутківської сільської ради 

Тальнівського району та Тальнівської міської ради 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради  «Про надання погодження КП 

"Водоканал" Тальнівської міської ради на користування ділянками надр з 

метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку, 

родовища прісних підземних вод в адмінмежах Здобутківської сільської ради 

Тальнівського району та Тальнівської міської ради» приймається, додається. 

 

Голосування 

«За» - 60, «Проти» - 0 , «Утрималося»- 0 , «Не голосувало» -3. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про надання погодження ТОВ "Напої Плюс" на 

користування ділянками надр Жашківського родовища з метою видобування 

питних підземних вод 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Погорілий В.Г., який повідомив, що не буде голосувати з цього 

питання через конфлікт інтересів, відповідна заява зареєстрована у 

виконавчому апараті обласної ради (додається). 

 

I голосування 

«За» - 42, «Проти» - 0 , «Утрималося»- 5 , «Не голосувало» -16. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Вусик В.М., який вніс пропозицію про повернення до голосування з  

питання «Про надання погодження ТОВ "Напої Плюс" на користування 

ділянками надр Жашківського родовища з метою видобування питних 

підземних вод» 

 

Голосування за повернення до голосування з питання  «Про надання 

погодження ТОВ "Напої Плюс" на користування ділянками надр 

Жашківського родовища з метою видобування питних підземних вод» 

 

«За» - 48, «Проти» - 0 , «Утрималося»- 0 , «Не голосувало» -15. 

 

Голосування за питання «Про надання погодження ТОВ "Напої Плюс" 

на користування ділянками надр Жашківського родовища з метою 

видобування питних підземних вод» 

«За» - 46, «Проти» -10 , «Утрималося»-3 , «Не голосувало» -13. 
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ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради  ««Про надання погодження ТОВ 

"Напої Плюс" на користування ділянками надр Жашківського родовища з 

метою видобування питних підземних вод» приймається, додається. 

 

Вельбівець О.І. оголосив перерву. 

  

Реєстрація депутатів після перерви, зареєстровано 57 депутатів. 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про погодження клопотання щодо приведення 

існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії 

по ПРАТ «Племінний завод дослідне господарство «Золотоніське» 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради  «Про погодження клопотання щодо 

приведення існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на 

категорії по ПРАТ «Племінний завод дослідне господарство «Золотоніське» 

приймається, додається. 

Голосування 

«За» - 47, «Проти» - 1 , «Утрималося»- 4 , «Не голосувало» -5. 

 

13. Питання управління майном обласної комунальної власності 

1) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про прийняття до спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст області комунального майна 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради  «Про прийняття до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області комунального майна» 

приймається, додається. 

Голосування 

«За» - 54, «Проти» - 1 , «Утрималося»-1 , «Не голосувало» -3. 

 

2) 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 обласної ради  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» приймається, додається. 

 

Голосування 

«За» - 57, «Проти» - 0 , «Утрималося»-0 , «Не голосувало» -3. 
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3) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – 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» 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради  «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» приймається, додається. 

 

Голосування 

«За» - 57, «Проти» - 0 , «Утрималося»- 1 , «Не голосувало» -3. 

 

4) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про визнання майна комунальною власністю 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради  «Про визнання майна комунальною 

власністю» приймається, додається. 

 

Голосування 

«За» - 59, «Проти» - 0 , «Утрималося»- 0 , «Не голосувало» -2. 

 

5) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – «Про передачу майна комунальної власності» 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради  «Про передачу майна комунальної 

власності» приймається, додається. 

 

Голосування 

«За» -57, «Проти» - 0 , «Утрималося»- 0 , «Не голосувало» -4. 

 

6) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про списання майна комунальної власності 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради   «Про списання майна комунальної 

власності» приймається, додається. 

 

Голосування 

«За» - 51, «Проти» - 1 , «Утрималося»- 5 , «Не голосувало» -4. 
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7) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про оренду комунального майна бюджетними 

установами 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Петров В.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради  «Про оренду комунального майна 

бюджетними установами»  приймається, додається 

 

Голосування 

«За» - 55, «Проти» - 0 , «Утрималося»- 0 , «Не голосувало» -6. 

 

8) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про  оренду майна комунального підприємства 

«Аеропорт Черкаси» 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради  «Про  оренду майна комунального 

підприємства «Аеропорт Черкаси» приймається, додається 

 

Голосування 

«За» - 45, «Проти» - 8 , «Утрималося»- 0 , «Не голосувало» -8. 

 

9) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про спільну комісію з розмежування і оцінки майна 

цілісного майнового комплексу Катеринопільського комунального 

поліграфічного підприємства 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., який запропонував включити до складу 

комісії також депутата обласної ради Морозюка М.О., депутата 

Катеринопільської районної ради Колісника С.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради  «Про спільну комісію з розмежування і 

оцінки майна цілісного майнового комплексу Катеринопільського 

комунального поліграфічного підприємства» приймається, додається 

 

Голосування з пропозицією Булатецького М.І. 

«За» - 55, «Проти» - 0 , «Утрималося»- 1 , «Не голосувало» -5. 

 

10) СЛУХАЛИ: 

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

25.03.2016 № 4-27/VII «Про припинення юридичної особи – комунального 

підприємства «Річковий вокзал» Черкаської обласної ради» 
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ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 25.03.2016 № 4-27/VII «Про припинення юридичної особи – 

комунального підприємства «Річковий вокзал» Черкаської обласної ради» 

приймається, додається. 

 

Голосування 

«За» - 54, «Проти» - 0 , «Утрималося»- 1 , «Не голосувало» -6. 

 

11) СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. – Про внесення змін до рішення обласної ради від 

17.09.2015 № 42-24/VI «Про реорганізацію  комунального закладу «Обласний 

дитячий санаторій «Зміна» Черкаської обласної ради шляхом злиття з 

комунальним закладом обласний дитячий санаторій «Пролісок» Черкаської 

обласної ради» 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 17.09.2015 № 42-24/VI «Про реорганізацію  комунального 

закладу «Обласний дитячий санаторій «Зміна» Черкаської обласної ради 

шляхом злиття з комунальним закладом обласний дитячий санаторій 

«Пролісок» Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування 

«За» - 57, «Проти» - 0 , «Утрималося»- 0 , «Не голосувало» -4. 

 

12) СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. – Про ліквідацію обласного комунального підприємства 

«Оперативна поліграфія» 

 

ВИСТУПИЛИ: Скіченко А.П. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про ліквідацію обласного 

комунального підприємства «Оперативна поліграфія» приймається, 

додається. 

 

Голосування 

«За» - 47, «Проти» - 3 , «Утрималося»- 2, «Не голосувало» -5. 

 

 

13) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про зміну найменування комунального підприємства 

«Аеропорт Черкаси» та затвердження Статуту 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., який вніс пропозицію щодо присвоєння           
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КП «Аеропорт Черкаси» імені Максима Залізняка та внести відповідні зміни 

до статуту. 

 

Голосування за проект рішення «Про зміну найменування комунального 

підприємства "Аеропорт Черкаси" та затвердження Статуту» (за основу) 

«За» - 50, «Проти» - 6 , «Утрималося»- 1 , «Не голосувало» -4. 

 

Голосування за пропозицію Ботнара Ю.А. 

«За» - 15, «Проти» -3 , «Утрималося»- 12 , «Не голосувало» - 31. 

 

Голосування за питання «Про зміну найменування комунального 

підприємства "Аеропорт Черкаси" та затвердження Статуту» (в цілому) 

«За» - 43, «Проти» - 4 , «Утрималося»- 7 , «Не голосувало» - 7. 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради «Про зміну найменування 

комунального підприємства «Аеропорт Черкаси» та затвердження Статуту» 

приймається, додається. 

 

14) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про зміну найменування  Черкаського академічного 

обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Шевченка 

Черкаської обласної ради та затвердження Статуту 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради   «Про зміну найменування  

Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного 

театру імені Т.Шевченка Черкаської обласної ради та затвердження Статуту» 

приймається, додається 

 

Голосування 

«За» - 54, «Проти» - 0 , «Утрималося»- 1 , «Не голосувало» - 6. 

 

15) СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. – Про зміну найменування Черкаського академічного 

театру ляльок Черкаської обласної ради та затвердження Статуту 

 

ВИРІШИЛИ:  рішення обласної ради  «Про зміну найменування Черкаського 

академічного театру ляльок Черкаської обласної ради та затвердження 

Статуту» приймається, додається. 

 

Голосування 

«За» - 54, «Проти» - 0 , «Утрималося»- 0 , «Не голосувало» - 7. 
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16) СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. – Про Програму приватизації об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, управління якими 

здійснює Черкаська обласна рада, на 2016-2017 роки 

 

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

 Воронов С.П. вніс пропозицію щодо голосування за програму в цілому 

та перенесення на наступну сесію пооб’єктного голосування. 

 

Голосування за пропозицію Воронова С.П. 

«За» -36, «Проти» 3, «Утрималося»- 8 , «Не голосувало» 14. 

 

СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. - Про  п.1 стор. 6  додатка 2 (приміщення другого поверху 

(№2-15, 2-25) Будинку побуту «Славутич») проекту рішення «Про програму 

приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Черкаської області, управління якими здійснює Черкаська обласна рада, 

на 2016-2017 роки» 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Вельбівець О.І., Лошков О.Г., Тищенко В.Д.  

 

Голосування за п.1 стор. 6  додатка 2 (приміщення другого поверху 

(№2-15, 2-25) Будинку побуту «Славутич») проекту рішення «Про програму 

приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Черкаської області, управління якими здійснює Черкаська обласна 

рада, на 2016-2017 роки» 

 

 «За» -37, «Проти» -9, «Утрималося»-3 , «Не голосувало» -12. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Овчаренко С.А. вніс пропозицію про виключення пунктів 2, 3 стор. 6 

додатка 2 (приміщення ЧОКП «Фармація» по вул. Дахнівська,18) з проекту 

рішення «Про програму приватизації об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, управління якими 

здійснює Черкаська обласна рада, на 2016-2017 роки» 

 

Голосування за пропозицію Овчаренка С.А. про виключення пунктів 2, 3 

стор. 6 додатка 2 (приміщення ЧОКП «Фармація» по вул. Дахнівська,18) з 

проекту рішення «Про програму приватизації об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, управління 

якими здійснює Черкаська обласна рада, на 2016-2017 роки» 

 

«За» -47, «Проти» -0, «Утрималося»- 4 , «Не голосувало» -10. 
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ВИРІШИЛИ: виключити пункти 2, 3 стор. 6 додатка 2 (приміщення 

ЧОКП «Фармація» по вул. Дахнівська,18) з проекту рішення «Про програму 

приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Черкаської області, управління якими здійснює Черкаська обласна рада, 

на 2016-2017 роки» 

 

СЛУХАЛИ:  

Петрова В.О. – Про пункт 4 стор. 6  додатка 2 до проекту рішення «Про 

програму приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області, управління якими здійснює Черкаська 

обласна рада, на 2016-2017 роки» (гараж Черкаська область,                           

м. Монастирище, вул. Санаторна, 13) 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., Зуєнко В.Л., Вельбівець О.І. 

Зуєнко В.Л. вніс пропозицію щодо передачі об’єктів обласної 

комунальної власності , які знаходяться за межами Черкас, територіальним 

громадам. 

 

Голосування за пропозицію Зуєнка В.Л. 

«За» - 26, «Проти» - 2, «Утрималося»- 11 , «Не голосувало» -22. 

   

Голосування за пункт 4 стор. 6  додатка 2 до проекту рішення «Про 

програму приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Черкаської області, управління якими здійснює Черкаська 

обласна рада, на 2016-2017 роки» (гараж Черкаська область,                           

м. Монастирище, вул. Санаторна, 13) 

 

«За» -44, «Проти» - 8 «Утрималося»- 2, «Не голосувало» -7. 

 

СЛУХАЛИ :  

Петрова В.О. – Про пункт 5 стор. 6 додатка 2 до проекту рішення «Про 

програму приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області, управління якими здійснює Черкаська 

обласна рада, на 2016-2017 роки» (нежитлове приміщення  (кім. №3-25 3 

поверху Будинку побуту «Лотос») 

 

ВИСТУПИЛИ: Петров В.О., Лошков О.Г., Вельбівець О.І., Скіченко А.П. 

Скіченко А.П. вніс пропозицію щодо передачі приміщень Будинку 

побуту «Лотос» учасникам АТО та інвалідам під житло.   

 

Голосуванняза пропозицію Скіченка А.П. 

«За» -16, «Проти» -1, «Утрималося»- 7 , «Не голосувало» -37. 
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Голосування за пункт 5 стор. 6 додатка 2 до проекту рішення «Про 

програму приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Черкаської області, управління якими здійснює Черкаська 

обласна рада, на 2016-2017 роки» (нежитлове приміщення  (кім. №3-25 3 

поверху Будинку побуту «Лотос») (в цілому) 

 

«За» -35, «Проти» -6, «Утрималося»- 2 , «Не голосувало» -18. 

 

СЛУХАЛИ :  

Петрова В.О. – Про пункт 1 стор. 7 додатка 2 до проекту рішення «Про 

програму приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області, управління якими здійснює Черкаська 

обласна рада, на 2016-2017 роки» (нежитлові приміщення № 2, 3 третього 

поверху адміністративної будівлі по вул. Хрещатик, 225). 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Ботнар Ю.А., Скіченко А.П. 

 

Голосування за пункт 1 стор. 7 додатка 2 до проекту рішення «Про 

програму приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Черкаської області, управління якими здійснює Черкаська 

обласна рада, на 2016-2017 роки» (нежитлові приміщення № 2, 3 третього 

поверху адміністративної будівлі по вул. Хрещатик, 225). 

 

«За» -20, «Проти» -13, «Утрималося»- 11 , «Не голосувало» -17. 

 

СЛУХАЛИ :  

Петрова В.О. - Про пункт 2 стор. 7 додатка 2 до проекту рішення «Про 

програму приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області, управління якими здійснює Черкаська 

обласна рада, на 2016-2017 роки» (нежитлові приміщення № 10, 11 другого 

поверху адміністративної будівлі по вул. Хрещатик, 225) 

 

ВИСТУПИЛИ: Скіченко А.П., Ботнар Ю.А., Вельбівець О.І. 

 

Голосування за пункт 2 стор. 7 додатка 2 до проекту рішення «Про 

програму приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Черкаської області, управління якими здійснює Черкаська 

обласна рада, на 2016-2017 роки» (нежитлові приміщення № 10, 11 другого 

поверху адміністративної будівлі по вул. Хрещатик, 225) 

 

«За» -14, «Проти» -16, «Утрималося»- 11 , «Не голосувало» -17. 

 

СЛУХАЛИ :  

Петрова В.О. – Про пункт 3 стор. 7 додатка 2 до проекту рішення «Про 

програму приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
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селищ, міст Черкаської області, управління якими здійснює Черкаська 

обласна рада, на 2016-2017 роки» (приміщення 4 поверху адміністративної 

будівлі (6.7.8,9,10,11,31,32,33,34,35,36.37 по вул. Смілянська, 131/1) 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Коваленко В.М., Овчаренко С.А.,   

Скіченко А.П., Лупашко О.В., Коломієць В.В. 

 

Голосування за пункт 3 стор. 7 додатка 2 до проекту рішення «Про 

програму приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Черкаської області, управління якими здійснює Черкаська 

обласна рада, на 2016-2017 роки» (приміщення 4 поверху адміністративної 

будівлі (6.7.8,9,10,11,31,32,33,34,35,36.37 по вул. Смілянська, 131/1) 

 

«За» -15, «Проти» -18, «Утрималося»- 11 , «Не голосувало» -17. 

 

СЛУХАЛИ :  

Петрова В.О. – Про пункт 4 стор. 7 додатка 2 до проекту рішення «Про 

програму приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області, управління якими здійснює Черкаська 

обласна рада, на 2016-2017 роки» (приміщення 4 поверху адміністративної 

будівлі (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 

39, 40, 41 по вул.  Смілянська, 131/1) 

 

ВИСТУПИЛИ: Воронов С.П., Вельбівець О.І., Лошков О.Г. 

 

Голосування за пункт 4 стор. 7 додатка 2 до проекту рішення «Про 

програму приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Черкаської області, управління якими здійснює Черкаська 

обласна рада, на 2016-2017 роки» (приміщення 4 поверху адміністративної 

будівлі (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 

39, 40, 41 по вул.  Смілянська, 131/1) 

 

«За» - 9, «Проти» -19 , «Утрималося»-9 , «Не голосувало» - 24. 

 

СЛУХАЛИ :  

Петрова В.О. – Про пункт 5 стор. 7 додатка 2 до проекту рішення «Про 

програму приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області, управління якими здійснює Черкаська 

обласна рада, на 2016-2017 роки» (нежитлові підвальні приміщення № 6, 7 

адміністративної будівлі по вул. Смілянська, 23)  

 

Голосування за пункт 5 стор. 7 додатка 2 до проекту рішення «Про 

програму приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Черкаської області, управління якими здійснює Черкаська 

обласна рада, на 2016-2017 роки» (нежитлові підвальні приміщення № 6, 7 
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адміністративної будівлі по вул. Смілянська, 23) 

«За» - 12, «Проти» -17 , «Утрималося»- 11 , «Не голосувало» - 21. 

СЛУХАЛИ :  

Петрова В.О. – Про пункт 6 стор. 7 додатка 2 до проекту рішення «Про 

програму приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області, управління якими здійснює Черкаська 

обласна рада, на 2016-2017 роки» (ЦМК колишнього комунального 

видавничо-поліграфічного підприємства «Родень»). 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Перевалова Н.М. 

 

Голосування за пункт 6 стор. 7 додатка 2 до проекту рішення «Про 

програму приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Черкаської області, управління якими здійснює Черкаська 

обласна рада, на 2016-2017 роки» (ЦМК колишнього комунального 

видавничо-поліграфічного підприємства «Родень»). 

 

«За» - 24, «Проти» -12 , «Утрималося»- 7 , «Не голосувало» - 18. 

 

СЛУХАЛИ :  

Петрова В.О. – Про пункт 7 стор. 7 додатка 2 до проекту рішення «Про 

програму приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області, управління якими здійснює Черкаська 

обласна рада, на 2016-2017 роки» (частка Черкаської обласної ради у розмірі 

89,51% у статутному капіталі ТОВ «МіносТД» (незавершене будівництво) 

 

Голосування за пункт 7 стор. 7 додатка 2 до проекту рішення «Про 

програму приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Черкаської області, управління якими здійснює Черкаська 

обласна рада, на 2016-2017 роки» (частка Черкаської обласної ради у розмірі 

89,51% у статутному капіталі ТОВ «МіносТД» (незавершене будівництво) 

 

«За» - 39, «Проти» -0 , «Утрималося»- 4 , «Не голосувало» - 18. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Протокольно: рішення не прийнято. 

 

14. СЛУХАЛИ :  

Плаху В.В. – Про інформацію регіонального відділення Фонду 

державного майна України по Черкаській області щодо передачі в оренду 

приміщень державного підприємства "Черкаський державний центр науки, 

інновацій та інформатизації" 

 

ВИРІШИЛИ:  інформацію регіонального відділення Фонду державного 

майна України по Черкаській області взяти до відома. 
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Проведення перереєстрації депутатів, зареєстровано 58 депутатів. 

 

15. СЛУХАЛИ :  

Вельбівця О.І. - Про внесення змін до складу комісії обласної ради з 

питань поновлення прав реабілітованих 

 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Воронов С.П. 

Ботнар Ю.А. вніс пропозицію включити до складу комісії обласної 

ради з питань поновлення прав реабілітованих  Лошкова О.Г. – голову 

постійної комісії з питань регламенту, місцевого самоврядування, 

забезпечення правопорядку та захисту прав людини. 

 

Голосування за основу і в цілому з урахуванням 

 пропозиції Ботнара Ю.А. 

«За» -41, «Проти» -0 , «Утрималося»- 2 , «Не голосувало» - 15. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Протокольно: рішення не прийнято. 

 

Проведення перереєстрації депутатів, зареєстровано 39 депутатів. 

 

Вельбівець О.І. призупинив роботу пленарного засідання. 

 

 

 

Голова                                                                                            О.Вельбівець 


