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обласної ради

1. Обрано депутатів до обласної ради
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2. Присутніх запрошених осіб (списки додаються)

- 12

3. Списки реєстрації депутатів обласної ради додаються

Головуючий: Підгорний А.В.
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Порядок денний
VIII скликання:

десятої

сесії

Черкаської

обласної

ради

1. Про внесення змін до складу постійних комісій Черкаської обласної
ради
Доповідають:
Підгорний
Анатолій Вікторович
Куклін
Олег Володимирович

- голова Черкаської обласної ради
- голова постійної комісії з питань регламенту,
місцевого самоврядування, забезпечення
правопорядку та захисту прав людини

2. Питання управління майном обласної комунальної власності
1) Про передачу майна комунальної власності
Доповідають:
Нелезенко
- заступник начальник управління, начальник
Ніна Петрівна
відділу з питань оренди управління
об’єктами спільної власності територіальних
громад області виконавчого апарату обласної
ради
Вусик
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Миколайович
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
2) Про визнання таким, що втратив чинність, Статуту комунальної
установи Черкаської обласної ради «Черкаський обласний центр фізичного
здоров’я населення «Спорт для всіх»
Доповідають:
Нелезенко
- заступник начальник управління, начальник
Ніна Петрівна
відділу з питань оренди управління
об’єктами спільної власності територіальних
громад області виконавчого апарату обласної
ради
Вусик
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Миколайович
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
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3) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки
Доповідають:
Нелезенко
- заступник начальник управління, начальник
Ніна Петрівна
відділу з питань оренди управління
об’єктами спільної власності територіальних
громад області виконавчого апарату обласної
ради
Вусик
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Миколайович
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
Гончаренко
- голова постійної комісії обласної ради з
Віктор Григорович
питань агропромислового розвитку та
земельних відносин
4) Про регуляторну діяльність Черкаської обласної ради у 2022 році
Доповідають:
Нелезенко
- заступник начальник управління, начальник
Ніна Петрівна
відділу з питань оренди управління
об’єктами спільної власності територіальних
громад області виконавчого апарату обласної
ради
Вусик
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Миколайович
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
3. Про затвердження звіту за результатами роботи комісії з оцінки
корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради
Доповідають:
Сущенко
- перший заступник голови обласної ради,
Роман Володимирович
голова комісії з оцінки корупційних ризиків у
діяльності Черкаської обласної ради
Куклін
- голова постійної комісії обласної ради з
Олег Володимирович
питань
регламенту,
місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
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4. Про внесення змін до рішення обласної ради від 04.06.2021 № 710/VIII «Про затвердження Антикорупційної програми Черкаської обласної
ради на 2021-2023 роки»
Доповідають:
Сущенко
- перший заступник голови обласної ради,
Роман Володимирович
голова комісії з оцінки корупційних ризиків у
діяльності Черкаської обласної ради
Куклін
- голова постійної комісії обласної ради з
Олег Володимирович
питань
регламенту,
місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
5. Звіт голови Черкаської обласної ради
Доповідає:
Підгорний
- голова Черкаської обласної ради
Анатолій Вікторович
6. Про надання товариству з обмеженою відповідальністю
«Мисливське господарство «Сунки» у користування мисливських угідь
Доповідають:
Мазур
- начальник
управління
юридичного
Людмила Олегівна
забезпечення та роботи з персоналом
виконавчого апарату обласної ради
Бондаренко
- голова постійної комісії обласної ради з
Валерія Олександрівна
питань екології, використання природних
ресурсів
та
ліквідації
наслідків
надзвичайних ситуацій
Гончаренко
- голова постійної комісії обласної ради з
Віктор Григорович
питань агропромислового розвитку та
земельних відносин
7. Про Програму економічного і соціального розвитку Черкаської
області на 2022 рік
Доповідають:
Стеценко
- директор
Департаменту
регіонального
Василь Борисович
розвитку обласної державної адміністрації
Віштак
- голова постійної комісії обласної ради з
Ігор Анатолійович
питань з питань соціально-економічного
розвитку, бюджету та фінансів
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8. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.12.2020 №48/VIII «Про обласний бюджет Черкаської області на 2021 рік»
Доповідають:
Кравченко
- директор Департаменту фінансів обласної
Наталія Миколаївна
державної адміністрації
Віштак
- голова постійної комісії обласної ради з
Ігор Анатолійович
питань з питань соціально-економічного
розвитку, бюджету та фінансів
9. Про обласний бюджет Черкаської області на 2022 рік
Доповідають:
Кравченко
- директор Департаменту фінансів обласної
Наталія Миколаївна
державної адміністрації
Віштак
- голова постійної комісії обласної ради з
Ігор Анатолійович
питань з питань соціально-економічного
розвитку, бюджету та фінансів
10. Інформація про результати діяльності Черкаської обласної
прокуратури на території області
Доповідає:
Воронін
- керівник Черкаської обласної прокуратури
Олександр
Володимирович
11. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я,
Міністерства фінансів України, Національної служби здоров’я України щодо
збільшення з 1 січня 2022 року тарифу на послуги з надання екстреної
медичної допомоги
Доповідає:
Коваленко
- керівник
фракції
політичної
партії
Олександр Анатолійович
Всеукраїнське об’єднання «ЧЕРКАЩАНИ» в
Черкаській обласній раді
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12. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України,
Міністерства освіти і науки України щодо фінансової підтримки з
державного бюджету утримання закладів професійної (професійно-технічної)
освіти на 2022 рік
Доповідає:
Данилевський
- депутат обласної ради
Валерій Вікторович
13. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Черкаської
обласної державної адміністрації та Верховної Ради України
Доповідає:
Сущенко
- депутат обласної ради
Роман Володимирович
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 39 депутатів.
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 44 депутати.
Підгорний А.В. повідомив, що на пленарне засідання запрошені
голова, заступники голови обласної державної адміністрації, керівники
структурних підрозділів адміністрації, інших обласних організацій і установ,
представники засобів масової інформації. Також повідомив, що у
пленарному засіданні бере участь народний депутат Яценко А.В.
Запропонував присутнім у залі вшанувати хвилиною мовчання
пам’ять українських воїнів та мирних громадян України, які загинули в ході
антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил у східних областях
України.
(Хвилина мовчання)
Підгорний А.В. запросив голову обласної державної адміністрації
Скічка О.О. до вручення Державних нагород.
(Вручення Державних нагород)
Підгорний А.В. за дорученням голови Верховної Ради України вручив
Грамоту Верховної Ради України за заслуги перед українським народом
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Коваленку С.О., професору кафедри Анатомії, фізіології та фізичної
реабілітації Черкаського Національного університету імені Богдана
Хмельницького, доктору біологічних наук.
(Вручення Грамоти Верховної Ради України Коваленку С.О.)
Підгорний А.В. відповідно до статі 27 Регламенту обласної ради
поінформував, що до обласної ради надійшло повідомлення фракції
Політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» про виключення депутата обласної ради
Вельбівця О.І. із складу фракції.
Повідомив, що звернуся Кухарчук Дмитро з проханням надати час
для виступу.
ВИСТУПИЛИ: Кухарчук Д.В., Скічко О.О.
Кухарчук Д.В., виступив щодо напруженої військово-політичної
ситуації на східних кордонах України, а саме скупчення великого групування
російських військ.
Звернувся до голови обласної ради Підгорного А.В., депутатів
обласної ради створити оперативний штаб при Черкаській обласній раді,
який займатиметься створенням механізму, алгоритму дій для цивільного
населення у разі наступу російських військ. Запропонував до означеної
робочої групи включити представників СБУ, ДСНС, ГУНП, структурних
підрозділів обласної ради, Черкаського виконкому, Штабу Оборони
Черкащини і ветеранських спілок.
Скічко О.О. повідомив, що з 01.01.2021 вступає в дію Закон України
«Про національний супротив». Зазначив, що згідно із законом в кожному
районі буде сформована бригада територіальної оборони. З порушеного
питання проведено наради, керівники бригад працюють по напрямках,
обрано приміщення, частково підібраний автомобільний транспорт.
Зазначив, що на розвиток територіальної оборони у 2021 році
виділено кошти у сумі 900 тисяч гривень. Звернув увагу, що добровольчі
батальйони, які сьогодні можуть організовуватися в ОТГ, з 01 січня
2022 року будуть розвиватися та керуватися під одним гаслом Збройних Сил
України.
Підгорний А.В. відповідно до статі 15 Регламенту обласної ради для
оголошення заяв, звернень, запитів, запитань, повідомлень надав час для
виступів представникам депутатських фракцій.
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ВИСТУПИЛИ: Коваленко О.А., Радуцький О.Р., Яценко А.В., Коваль В.В.,
Плічко В.Г., Данилевський В.В., Похольчук Р.В., Сущенко Р.В.,
Вельбівець О.І., Радченко С.В.
Коваленко О.А. зачитав звернення до Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства
фінансів України, Національної служби здоров’я України щодо збільшення з
01 січня 2022 року тарифу на послуги з надання екстреної медичної
допомоги.
Яценко А.В. виступив з питання роботи членів постійної комісії
обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та
фінансів. Запропонував відкласти питання формування складу постійної
комісії та зняти питання з розгляду.
Плічко В.Г. зачитав звернення до голови обласної державної
адміністрації Скічка О.О., начальника Управління у справах сім’ї, молоді та
спорту обласної державної адміністрації Солодкого І.В. щодо сприяння у
вирішенні питання покращення житлових умов заслуженого спортсмена
Пустовіта В.М.
Данилевський В.В. звернувся до депутатського корпусу з пропозицією
підтримати проєкт рішення «Про звернення депутатів Черкаської обласної
ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства
фінансів України, Міністерства освіти і науки України щодо фінансової
підтримки з державного бюджету утримання закладів професійної
(професійно-технічної) освіти на 2022 рік».
Похольчук Р.В. звернувся до керівників правоохоронних органів щодо
корупційних схем в Регіональному сервісному центрі МВС в Черкаській
області.
Коваль В.В. виступив із зверненням фракції політичної партії
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» до лідерів проукраїнських патріотичних
сил щодо звинувачень та переслідувань опозиції. Закликав об’єднати
зусилля заради збереження демократії, свободи слова.
Сущенко Р.В. виступив із зверненням до Черкаської обласної
державної адміністрації, Верховної Ради України щодо відзначення внеску
осіб, що боролись за волю України у ХХ столітті.
Радченко С.В. звернувся до головуючого з пропозицією зробити
перерву.
Підгорний А.В. запропонував проголосувати порядок денний за
основу.
Голосування за порядок денний (за основу)
«За» -56, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
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ВИСТУПИЛИ: Радуцький О.Р., який вніс пропозицію щодо зміни черговості
питань порядку денного сесії, а саме: питання № 6 «Про внесення змін до
складу постійних комісій Черкаської обласної ради» розглянути
першочергово.
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Радуцького О.Р. щодо
зміни черговості питань порядку денного сесії
«За» - 36, «Проти» - 3, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 13.
(пропозиція прийнята)
Голосування за включення до порядку денного сесії питання «Про звернення
депутатів Черкаської обласної ради до Черкаської обласної
державної адміністрації та Верховної Ради України»
(вноситься депутатом обласної ради Сущенком Р.В.)
«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 10.
(пропозиція прийнята)
Голосування за порядок денний (в цілому)
«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -8.
Підгорний А.В. на прохання керівника депутатської фракції
ВО «БАТЬКІВЩИНА» Радченка С.В. оголосив перерву.
(Перерва)
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 56 депутатів.
1. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до складу постійних комісій
Черкаської обласної ради. Поінформував, що надійшли заяви від Братаніча
В.А., Ткаченка А.М. і Чена В.Є. Враховуючи зави депутатів, підготовлено
відповідний проєкт рішення.
ВИСТУПИЛИ: Легойда С.М., Вельбівець О.І.
Легайда С.М. внесла пропозицію включити до складу постійної
комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів від
депутатської фракції «ЗА МАЙБУТНЄ» депутатів обласної ради
Клімова Є.П. і Похольчука Р.В.
Підгорний А.В. звернув увагу, що пропозиція потребує підготовки
проєкту рішення та розгляду на засіданнях постійних комісій, також повинні
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надійти заяви депутатів до виконавчого апарату обласної ради.
Запропонував розглянути пропозицію на наступній сесії обласної ради.
Вельбівець О.І. запропонував розглянути підготовлений проєкт
рішення, який внесений в порядок денний відповідно до Регламенту обласної
ради.
Голосування
«За» - 37, «Проти» - 2, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 16.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до складу постійних
комісій Черкаської обласної ради» прийнято, додається.
2. Питання управління майном обласної комунальної власності.
1) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про передачу майна комунальної власності.
Голосування
«За» - 54, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про
власності» прийнято, додається.

передачу

майна

комунальної

2) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про визнання таким, що втратив чинність, Статуту
комунальної установи Черкаської обласної ради «Черкаський обласний центр
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
Голосування
«За» - 55, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про визнання таким, що втратив чинність,
Статуту комунальної установи Черкаської обласної ради «Черкаський
обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»»
прийнято, додається.
3) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки.
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Голосування
«За» - 54, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки» прийнято, додається.
4) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про регуляторну діяльність Черкаської обласної ради
у 2022 році.
Голосування
«За» - 55, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про регуляторну діяльність Черкаської
обласної ради у 2022 році» прийнято, додається.
3. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про затвердження звіту за результатами роботи
комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради.
Голосування
«За» - 57, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про затвердження звіту за результатами
роботи комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Черкаської
обласної ради» прийнято, додається.
4. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
04.06.2021 № 7-10/VIII «Про затвердження Антикорупційної програми
Черкаської обласної ради на 2021-2023 роки».
Голосування
«За» - 55, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -3.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 04.06.2021 № 7-10/VIII «Про затвердження Антикорупційної
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програми Черкаської обласної ради на 2021-2023 роки» прийнято,
додається.
5. СЛУХАЛИ:
Звіт голови Черкаської обласної ради Підгорного А.В.
Повідомив про конфлікт інтересів, а також, що участь у голосуванні
брати не буде.
ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Воскобойнік О.А., Вельбівець О.І.
Мушієк М.Г. зазначив, що голова обласної ради звітується за роботу
всього депутатського корпусу, запропонував перейти до голосування.
Підгорний А.В. подякував депутатському корпусу за довіру. Звернув
увагу, що консолідація роботи і депутатів - головне його завдання і мета.
Голосування
«За» - 56, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Звіт голови Черкаської обласної ради»
прийнято, додається.
6. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про надання товариству з обмеженою
відповідальністю «Мисливське господарство «Сунки» у користування
мисливських угідь
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І.
Голосування
«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 5.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про надання товариству з обмеженою
відповідальністю «Мисливське господарство «Сунки» у користування
мисливських угідь» прийнято, додається.
7. СЛУХАЛИ:
Стеценка В.Б. - Про Програму економічного і соціального розвитку
Черкаської області на 2022 рік.
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Голосування
«За» - 55, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про Програму економічного і соціального
розвитку Черкаської області на 2022 рік» прийнято, додається.
8. СЛУХАЛИ:
Кравченко Н.М. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
24.12.2020 № 4-8/VIII «Про обласний бюджет Черкаської області на
2021 рік». Звернулася до депутатів обласної ради з проханням надати
можливість при доопрацюванні змін до обласного бюджету врахувати
розпорядження (№694, №704, №708, №710, №716, №717, №719, №725,
№726, №727, №728, №729, №730, №731, №732), які були розглянуті і
проголосовані на засіданнях постійної комісії обласної ради з питань
соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів
16 грудня і
21 грудня 2021 року.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І.
Голосування (за основу і в цілому)
«За» - 58, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 0.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 24.12.2020 №4-8/VIII «Про обласний бюджет Черкаської області
на 2021 рік» прийнято, додається.
9. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про обласний бюджет
на 2022 рік.

Черкаської області

Голосування
«За» - 57, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про обласний бюджет Черкаської області
на 2022 рік» прийнято, додається.
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10. СЛУХАЛИ:
Вороніна О.В. з Інформацією про результати діяльності Черкаської
обласної прокуратури на території області.
ВИСТУПИЛИ: Сущенко Р.В., Олененко О.В., Вельбівець О.І.
ВИРІШИЛИ: Інформацію про результати діяльності Черкаської обласної
прокуратури на території області взяти до відома.
11. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони
здоров’я, Міністерства фінансів України, Національної служби здоров’я
України щодо збільшення з 1 січня 2022 року тарифу на послуги з надання
екстреної медичної допомоги.
Голосування
«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 10.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
Міністерства охорони здоров’я, Міністерства фінансів України,
Національної служби здоров’я України щодо збільшення з 1 січня 2022
року тарифу на послуги з надання екстреної медичної допомоги»
прийнято, додається.
12. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів
України, Міністерства освіти і науки України щодо фінансової підтримки з
державного бюджету утримання закладів професійної (професійно-технічної)
освіти на 2022 рік.
Голосування
«За» - 56, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
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Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України
щодо фінансової підтримки з державного бюджету утримання закладів
професійної (професійно-технічної) освіти на 2022 рік» прийнято,
додається.
13. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради
до Черкаської обласної державної адміністрації та Верховної Ради України.
Голосування
«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 12.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Черкаської обласної державної адміністрації та
Верховної Ради України» прийнято, додається.
Підгорний А.В. повідомив, що питання, які вносилися на розгляд сесії,
розглянуто.
ВИСТУПИЛИ: Скічко О.О., Стуженко А.В., Сущенко Р.В.
Стуженко А.В. виступив щодо організації роботи територіальної
оборони на території області.
Підгорний А.В. оголосив десяту сесію обласної ради восьмого
скликання закритою.

Голова

Анатолій ПІДГОРНИЙ

