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 Порядок денний п’ятої сесії Черкаської  обласної ради  VIII скликання:                                                                                                    

 

1. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України щодо 

розробки та прийняття законів про заборону колабораціонізму в Україні та 

кримінальну відповідальність за нього 

Доповідає: 

Петренко 

Олег Миколайович 

- депутат обласної ради 

 

 2. Про обрання лічильної комісії Черкаської обласної ради VIII 

скликання 

Доповідають: 

Горна 

Наталія Василівна 

- заступник керівника секретаріату обласної 

ради 

Куклін  

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 

 3. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) Про внесення змін до рішення обласної ради від 11.10.2019 № 32-

16/VII «Про Програму ефективного використання орендованих цілісних 

майнових комплексів підприємств спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ та міст Черкаської області на 2019-2020 роки» 

Доповідають: 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

- завідувач сектору з питань оренди 

управління майном виконавчого апарату 

обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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 2)  Про особливості передачі в оренду майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

Доповідають: 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

- завідувач сектору з питань оренди 

управління майном виконавчого апарату 

обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

3) Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області бюджетними установами 

Доповідають: 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

- завідувач сектору з питань оренди 

управління майном виконавчого апарату 

обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

4) Про списання майна комунальної власності 

Доповідають: 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

- завідувач сектору з питань оренди 

управління майном виконавчого апарату 

обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

5) Про надання комунальному підприємству «Монастирищенська 

центральна районна аптека № 17 Черкаської обласної ради» дозволу на 

отримання кредитного ліміту на поточний рахунок 

Доповідають: 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

- завідувач сектору з питань оренди 

управління майном виконавчого апарату 

обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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6) Про надання комунальному підприємству «Тальнівська центральна 

районна аптека № 73 Черкаської обласної ради» дозволу на отримання 

кредитного ліміту на поточний рахунок 

Доповідають: 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

- завідувач сектору з питань оренди 

управління майном виконавчого апарату 

обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 7) Про план діяльності обласної ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2021 рік 

Доповідають: 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

- завідувач сектору з питань оренди 

управління майном виконавчого апарату 

обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 8) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Доповідають: 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

- завідувач сектору з питань оренди управління 

майном виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Михайлович 

 

Гончаренко 

Віктор Григорович  

- 

 

 

- 

голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

голова постійної комісії обласної ради  

з питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 
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9) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) 

Доповідають: 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

- завідувач сектору з питань оренди управління 

майном виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Михайлович 

 

Гончаренко 

Віктор Григорович  

- 

 

 

- 

голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

голова постійної комісії обласної ради  

з питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

  

10) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області 

Доповідають: 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

- завідувач сектору з питань оренди управління 

майном виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Михайлович 

 

Гончаренко 

Віктор Григорович  

- 

 

 

- 

голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, підприємництва 

та регуляторної політики 

голова постійної комісії обласної ради  

з питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

11) Про припинення права постійного  користування земельними 

ділянками та надання їх у користування 

Доповідають: 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

- завідувач сектору з питань оренди управління 

майном виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Михайлович 

 

Гончаренко 

Віктор Григорович  

- 

 

 

- 

голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, підприємництва 

та регуляторної політики 

голова постійної комісії обласної ради  

з питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 
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 12) Про проведення конкурсного відбору претендентів на зайняття 

посад керівників підприємств, установ, закладів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

Доповідають: 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник юридичного відділу виконавчого 

апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Михайлович 

 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, підприємництва 

та регуляторної політики 

13) Про особливості призначення і звільнення керівників підприємств, 

установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області та затвердження типових форм контрактів 

Доповідають: 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник юридичного відділу виконавчого 

апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Михайлович 

- 

 

 

голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, підприємництва 

та регуляторної політики 

 

 4. Про Програму економічного і соціального розвитку Черкаської 

області на 2021 рік 

Доповідають: 

Стеценко 

Василь Борисович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної 

адміністрації 

Віштак 

Ігор Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

 

5. Про План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 

2021-2023 роки 

Доповідають: 

Стеценко 

Василь Борисович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної 

адміністрації 

Віштак 

Ігор Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 
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6. Про Програму розвитку туризму Черкаської області на 2021-2025 

роки 

Доповідають: 

Стеценко 

Василь Борисович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної 

адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту 

7. Про затвердження обласної цільової програми національно-

патріотичного виховання в Черкаській області на 2021-2025 роки 

Доповідають: 

 Солодкий 

Іван Володимирович 

- начальник Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту обласної державної 

адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

8. Про обласну цільову соціальну програму «Молодь Черкащини» на      

2021 рік 

Доповідають: 

Солодкий 

Іван Володимирович 

- начальник Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту обласної державної 

адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

9. Про обласну соціальну програму протидії торгівлі людьми на 2021 

рік 

Доповідають: 

Солодкий 

Іван Володимирович 

- начальник Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту обласної державної 

адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  
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10. Про Програму  протидії тероризму на території Черкаської області 

на 2021-2025 роки 

Доповідають: 

Погасій 

Юрій Миколайович 

- начальник Управління Служби безпеки 

України в Черкаській області 

Куклін  

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 

11. Про обласну програму охорони навколишнього природнього 

середовища на 2021-2027 роки  

Доповідають: 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

     - начальник управління екології та 

природних ресурсів обласної державної 

адміністрації 

Бондаренко 

Валерія Олександрівна 

     - голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

12. Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.04.2011 № 5-

2/VI «Про Програму підвищення енергоефективності та зменшення 

споживання енергоносіїв Черкаської області на 2011-2020 роки» 

Доповідають: 

Чубань  

Сергій Васильович 

- директор Департаменту інфраструктури та 

житлово-комунального господарства 

обласної державної адміністрації 

Петренко 

Олег Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань розвитку інфраструктури та 

житлово-комунального господарства  

 

13. Про внесення змін до Програми розвитку автомобільних доріг 

загального користування Черкаської області на 2019-2022 роки 

Доповідають: 

Дмитренко 

Василь Іванович  

   - в. о. директора Департаменту будівництва 

обласної державної адміністрації 

Петренко 

Олег Миколайович 

   - голова постійної комісії обласної ради  

з питань розвитку інфраструктури та 

житлово-комунального господарства  
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14. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-

16/VII «Про обласну цільову програму підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі «Власний дім» на 2016-2020 роки» 

Доповідають: 

Дмитренко 

Василь Іванович 

Синільник  

Сергій Анатолійович 

   - 

 

   - 

в. о. директора Департаменту будівництва 

обласної державної адміністрації 

голова фонду Державного підприємства 

«Черкаський обласний фонд підтримки 

індивідуального житлового будівництва на 

селі» 

Петренко 

Олег Миколайович 

   - голова постійної комісії обласної ради  

з питань розвитку інфраструктури та 

житлово-комунального господарства  

 

15. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-

17/VIІ «Про обласну програму шкільний автобус на 2016-2020 роки» 

Доповідають: 

Сімушіна 

Оксана Іванівна 

    - заступник начальника Управління освіти і 

науки обласної державної адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

    - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 

 

16. Про внесення змін до рішення обласної ради від 14.12.2011 № 10-

2/VI «Про обласну програму впровадження у навчально-виховний процес 

загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних 

технологій «Сто відсотків» на період до 2021 року» 

Доповідають: 

Сімушіна 

Оксана Іванівна 

    - заступник начальника Управління освіти і 

науки обласної державної адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

    - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 

 

17. 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: 

Сімушіна 

Оксана Іванівна 

   - заступник начальника Управління освіти і 

науки обласної державної адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 
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18. Про внесення змін до рішення обласної ради від 07.10.2016              

№ 9-2/VII «Про обласну цільову програму «Інноваційні школи Черкащини» 

на перод до 2020 року» 

Доповідають: 

Сімушіна 

Оксана Іванівна 

   - заступник начальника Управління освіти і 

науки обласної державної адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 

 

 

19. Про внесення змін у додаток до обласної програми підтримки 

закладів вищої освіти Черкаської області на 2015-2024 роки 

Доповідають: 

Сімушіна 

Оксана Іванівна 

   - заступник начальника Управління освіти і 

науки обласної державної адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 

 

 

20. Про заснування стипендії голови Черкаської обласної ради 

обдарованим дітям області та затвердження Положення про призначення 

стипендії 

Доповідають: 

Сімушіна 

Оксана Іванівна 

   - заступник начальника Управління освіти і 

науки обласної державної адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 

 

 

21. Про внесення змін до рішення обласної ради від 07.10.2016 №9-

4/VII «Про програму розвитку фізичної культури і спорту в області на 2016-

2020 роки» 

Доповідають: 

Солодкий 

Іван Володимирович 

- начальник Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту обласної державної 

адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  
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22. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.03.2016 №4-

3/VII «Про обласну Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 

роки» 

Доповідають: 

Солодкий 

Іван Володимирович 

- начальник Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту обласної державної 

адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

23. Про внесення змін до складу конкурсної комісії з присудження 

обласної премії імені Порфирія Демуцького в галузі аматорської народної 

творчості 

Доповідають: 

Фіть 

Людмила Володимирівна 

     - начальник управління культури та 

охорони культурної спадщини обласної 

державної адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

 

     - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

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

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

до  2021 року» 

Доповідають: 

Марунчак 

Юлія Віталіївна 

   - т.в.о. начальника Управління комунікації 

обласної державної адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

25. Про внесення змін у додаток до Програми розвитку інформаційного 

простору Черкаської області на 2019-2023 роки 

Доповідають: 

Шаповал 

Олена Миколаївна 

   - заступник начальника управління-

начальник відділу інформаційної діяльності 

Управління комунікації обласної державної 

адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  
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26. Про звіт про виконання обласного бюджету Черкаської області за       

2020 рік 

Доповідають: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

   - директор Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації 

 Віштак 

Ігор Анатолійович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

 

27. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.12.2020              

№ 4-8/VIII «Про обласний бюджет Черкаської області на 2021 рік» 

Доповідають: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

   - директор Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації 

 Віштак 

Ігор Анатолійович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

 

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

Доповідають: 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

   - начальник управління екології та природних 

ресурсів обласної державної адміністрації 

 Бондаренко 

 Валерія    Олександрівна 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

29. Про делегування представника Черкаської обласної ради до складу 

регіональної комісії з реабілітації при Черкаській обласній державній 

адміністрації 

Доповідають: 

Горна 

Наталія Василівна 

- заступник керівника секретаріату обласної 

ради  

Куклін  

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 
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30. Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Горна 

Наталія Василівна 

- заступник керівника секретаріату обласної 

ради 

Куклін  

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 

31. Про внесення змін до Положення про порядок та умови надання 

одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів обласного 

бюджету 

Доповідають: 

Горна 

Наталія Василівна 

- заступник керівника секретаріату обласної 

ради 

Віштак 

Ігор Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

32. Про внесення змін до Положення про президію обласної ради 

Доповідають: 

Горна 

Наталія Василівна 

- заступник керівника секретаріату обласної 

ради 

Куклін  

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 

33. Про внесення змін до Положення про помічника-консультанта 

депутата Черкаської обласної ради 

Доповідають: 

Горна 

Наталія Василівна 

- заступник керівника секретаріату обласної 

ради 

Куклін  

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 
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34. Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради 

Доповідають: 

Підгорний 

Анатолій Вікторович 

- голова обласної ради 

Куклін  

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

35. Про план роботи Черкаської обласної ради на 2021 рік 

Доповідають: 

Горна 

Наталія Василівна 

- заступник керівника секретаріату обласної 

ради 

Куклін  

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

36. Про підтримку депутатського запиту депутата Черкаської обласної 

ради VIII скликання Радуцького О.Р. 

Доповідає: 

Радуцький 

Олександр Романович 

- депутат обласної ради 

  

37. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради  VIII скликання 

до Президента України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення 

вакциною від короновірусної хвороби COVID-19 населення Черкаської 

області 

Доповідає: 

Коваль 

Віталій Володимирович 

- керівник депутатської фракції політичної 

партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» в 

обласній раді 

 

38. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради  до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо забезпечення фінансування 

лікарень вторинної ланки медицини 

Доповідає: 

Воскобойнік 

Олександр Анатолійович 

- депутат обласної ради 
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39. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради  до Кабінету 

Міністрів України, Міністерства інфраструктури України щодо 

удосконалення реформи «Укрпошти» 

Доповідає: 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- депутат обласної ради 

 

40. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради  до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

щодо врегулювання питання підвищення тарифів 

Доповідає: 

Радченко 

Семен Володимирович 

- депутат обласної ради 

 

 41. Про підтримку депутатського запиту депутата Черкаської обласної 

ради VIII скликання КОВАЛЬЧУКА О.С. 

Доповідає: 

Ковальчук 

Олександр Сергійович 

- депутат обласної ради 

 

 42. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до голови 

Черкаської обласної ради Підгорного А.В. щодо включення фермерського 

господарства «АГРОСТАР» до Єдиного реєстру підприємств Черкаської 

області, що постраждали у зв’язку із виникненням обставин непереборної 

сили 

Доповідає: 

Плічко 

Григорій Іванович 

- депутат обласної ради 

 

 43. Про наявність обставин непереборної сили та затвердження 

переліку суб’єктів господарювання, що постраждали внаслідок таких 

обставин 

Доповідає: 

Гончаренко 

Віктор Григорович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 
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 44. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки 

України щодо подальшого функціонування санаторних шкіл 

Доповідає: 

Сущенко 

Роман Володимирович 

- депутат обласної ради 

 

45. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України Разумкова Дмитра Олександровича щодо визначення правових, 

організаційних та економічних засад функціонування і розвитку системи 

загальної середньої освіти 

Доповідає: 

Калініченко  

Катерина Сергіївна 

- депутат обласної ради 

 

 46. Про внесення змін до Положення про обласну стипендію 

перспективним та провідним спортсменам 

Доповідає: 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії з питань освіти, 

науки, культури, молодіжної політики та 

спорту 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 45  депутатів. 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 52  депутати. 

 

 Підгорний А.В. повідомив, що 20 лютого в країні відзначається День 

Героїв «Небесної сотні». Запропонував вшанувати хвилиною мовчання 

пам'ять  Героїв «Небесної сотні» та Революції гідності, пам'ять загиблого      

Н. Поліщука, а також українських воїнів і мирних громадян України, які 

загинули у ході антитерористичної операції та операції об’єднаних сил у  

східних областях України. 

 

(Хвилина мовчання) 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Петренко О.М.  виступив із зверненням до Верховної Ради України, 

Президента України та Кабінету Міністрів України щодо розробки та 

прийняття закону про заборону колабораціонізму в Україні та кримінальну 
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відповідальність за нього. Запропонував звернення включити в порядок 

денний та підтримати його при розгляді.  

 Кухарчук Д.В. висловив подяку Президенту України В. Зеленському 

щодо прийняття важливих рішень, які спрямовані на захист національних 

інтересів. Виступив щодо необхідності прийняття закону в Україні про 

колаборацію.  

 Журба С.В. повідомила, що органи місцевого самоврядування в межах 

своєї компетенції можуть фінансувати місцеві програми розвитку та 

підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, зокрема щодо оновлення 

матеріально-технічної бази, капітального ремонту, реконструкції, 

підвищення оплати праці медичних працівників, а також місцеві програми в 

галузі охорони здоров’я. Зазначила, що депутатами обласної ради від фракції 

ВО «ЧЕРКАЩАНИ» в обласній раді  направлено керівництву області 

звернення щодо придбання та ремонту медичного обладнання. Звернулася до 

очільників області з проханням не залишити без уваги ці звернення та 

передбачити кошти на їх реалізацію при внесенні змін до обласного бюджету 

на 2021 рік. 

 Воскобойнік О.А. зачитав звернення до Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо забезпечення фінансування лікарень 

вторинної ланки медицини. Звернувся до депутатів обласної ради з 

проханням підтримати звернення. 

 Плічко Г.І. зазначив, що до нього, як до депутата обласної ради від ВО 

«ЧЕРКАЩАНИ», надійшло звернення голови фермерського господарства 

«АГРОСТАР»  Самойленка Олександра щодо включення означеного 

господарства до Єдиного реєстру підприємств Черкаської області, що 

постраждали у зв’язку із виникненням обставин непереборної сили. Зачитав 

звернення, звернув увагу депутатів на те, що 20.02.2021 спливає термін 

подання податкової декларації, разом з якою необхідно подати відповідне 

рішення обласної ради. Запропонував депутатському корпусу питання «Про 

звернення депутатів Черкаської обласної ради до голови Черкаської обласної 

ради Підгорного А.В. щодо включення фермерського господарства 

«АГРОСТАР» до Єдиного реєстру підприємств Черкаської області, що 

постраждали у зв’язку із виникненням обставин непереборної сили» 

включити в порядок денний сесії та підтримати. 

 Коваленко О.А. зачитав звернення до Кабінету Міністрів України, 

Міністерства інфраструктури України щодо удосконалення реформи 

«Укрпошти». Звернувся до депутатів обласної ради із проханням підтримати 

звернення. 

 Вельбівець О.І. зазначив, що підтримує звернення, з яким виступила 

депутатська фракція ВО «ЧЕРКАЩАНИ» щодо удосконалення реформи 

«Укрпошти». 
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 Висловив невдоволення жителів Лисянського району щодо 

неефективного управління керівника РДА. Повідомив, що 2,3 мільйони 

гривень бюджету колишнього Лисянського району залишилися 

невикористаними, в той час, коли постійно здійснювалося недофінансування 

медичної галузі, освітньої галузі, є заборгованість державних структур та 

структурних підрозділів райдержадміністрації. 

Сущенко Р.В. повідомив, що законопроект про колаборацію 

передбачає суворе покарання громадян України за вмисне і добровільне 

співробітництво з країною агресором в інтересах і шкоди національної 

безпеки. Зазначив, що суть і важливість цього законопроекту полягає в тому, 

що колабораціонізм відрізняється від вимушеного співробітництва, що має 

на меті виживання громадян на окупованих територіях. Звернувся до колег 

підтримати звернення з означеного питання. 

Запропонував депутатам написати кілька слів підтримки на 

листівках, які їм роздані, для передачі громадянам, які перебувають в полоні 

російських окупантів, а також на окупованих територіях Донбасу, Криму.  

Виступив із зверненням депутатів Черкаської обласної ради до 

Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів, профільного міністерства 

щодо подальшого функціонування санаторних шкіл та запропонував 

підтримати озвучене звернення.  

  Радуцький О.Р. виступив з питання щодо будівництва дитячого 

садочка в мікрорайоні «Митниця», проектно-кошторисної документації та 

його доцільності.  

 Скічко О.О. надав роз’яснення депутату обласної ради        

Радуцькому О.Р. та присутнім у залі. Запросив на робочу зустріч у понеділок 

на 11.00 годину. 

 Грабовський М.Ю. виступив із зверненням до голови обласної 

державної адміністрації щодо врегулювання питання організації міжміських 

перевезень в Черкаській області.  

 Скічко О.О. спільно з управлінням охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації  презентував «дорожню карту вакцинації Черкаської 

області». 

Радченко С.В. зачитав звернення до Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг щодо врегулювання питання 

підвищення тарифів. 

Калініченко К.С. виступила із зверненням до Верховної Ради України 

Разумкова Дмитра Олександровича щодо визначення правових, 

організаційних та економічних засад функціонування і розвитку системи 

загальної середньої освіти. Звернулася до депутатів з проханням підтримати 

означене звернення. 
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Олененко О.В. акцентував увагу на питанні № 10 Про обласну 

програму охорони навколишнього природнього середовища на                  

2021-2027 роки, а саме створення Національного природного парку 

«Холодний Яр». Зазначив, що Черкаською обласною радою прийнято 

рішення від 12.10.2016 № 9-30/VII, яке направлено до керівних органів 

держави, а також передбачено неприпустиме створення національного 

природного парку «Холодний яр» на територіях Кам’янського та 

Чигиринського районів без обов’язкового попереднього погодження з 

місцевими громадами. Зазначив, що з Медведівською територіальною 

громадою це питання не було погоджено. Запропонував надати час 

громадянам для обізнаності питання і виключити захід створення 

Національного природного парку «Холодний Яр» із додатка 3 до проєкту 

обласної програми охорони навколишнього природнього середовища на 

2021-2027 роки та перенести розгляд питання створення парку на наступну 

сесію.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ: 

Підгорний А.В. повідомив, що проєкт порядку денного сесії  обласної 

ради розданий депутатам обласної ради. Запропонував порядок денний 

проголосувати за основу. 

 

Голосування за порядок денний (за основу) 

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

 

Голосування за включення до порядку денного сесії обласної ради питання 

«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України, Президента України та Кабінету Міністрів України щодо розробки 

та прийняття законів про заборону колабораціонізму в Україні та 

кримінальну відповідальність за нього»  

(вноситься депутатом обласної ради Петренком О.М.) 

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

(пропозиція прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Данилевський В.В., який повідомив, що відбулося засідання 

постійної комісії з питань  питань освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту, на якому членами комісії запропоновано включити в 

порядок денний сесії питання «Про внесення змін до Положення про обласну 

стипендію перспективним та провідним спортсменам». 
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Голосування за включення до порядку денного сесії обласної ради питання 

«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до голови Черкаської 

обласної ради Підгорного А.В. щодо включення фермерського господарства 

«АГРОСТАР» до Єдиного реєстру підприємств Черкаської області, що 

постраждали у зв’язку із виникненням обставин непереборної сили» 

(вноситься депутатом обласної ради Плічком Г.І.) 

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

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування за включення до порядку денного сесії обласної ради питання 

«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки  

України щодо подальшого функціонування санаторних шкіл»  

(вноситься депутатом обласної ради Сущенком Р.І.) 

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

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування за включення до порядку денного сесії обласної ради питання 

«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України Разумкова Дмитра Олександровича щодо визначення правових, 

організаційних та економічних засад функціонування і розвитку  

системи загальної середньої освіти 

 (вноситься депутатом обласної ради Калініченко К.С.) 

«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 6. 

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування за включення до порядку денного сесії обласної ради питання 

«Про внесення змін до Положення про обласну стипендію перспективним та 

провідним спортсменам (вноситься постійною комісією з питань освіти, 

науки, культури, молодіжної політики та спорту) 

«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування за порядок денний (в цілому) 

«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Радуцький О.Р. вніс пропозицію розглянути питання «Про звернення 

депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради України, Президента 

України та Кабінету Міністрів України щодо розробки та прийняття законів 
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про заборону колабораціонізму в Україні та кримінальну відповідальність за 

нього» першочергово. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Радуцького О.Р. щодо 

зміни черговості розгляду питань порядку денного сесії обласної ради. 

«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

 

1.  СЛУХАЛИ: 

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

Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України 

щодо розробки та прийняття законів про заборону колабораціонізму в 

Україні та кримінальну відповідальність за нього. 

 

Голосування  

«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 7. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Верховної Ради України, Президента України та 

Кабінету Міністрів України щодо розробки та прийняття законів про 

заборону колабораціонізму в Україні та кримінальну відповідальність за 

нього» прийнято, додається. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про обрання лічильної комісії Черкаської обласної 

ради VIII скликання. 

 

Голосування  

«За»- 51, «Проти»- 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало»- 6. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про обрання лічильної комісії Черкаської 

обласної ради VIII скликання» прийнято, додається. 

 

3. Питання управління майном обласної комунальної власності. 

 

1) СЛУХАЛИ:  

Нелезенко Н.П. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

11.10.2019 № 32-16/VII «Про Програму ефективного використання 

орендованих цілісних майнових комплексів підприємств спільної власності 
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територіальних громад сіл, селищ та міст Черкаської області на                 

2019-2020 роки». 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Радуцький Р.О. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

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

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 11.10.2019 № 32-16/VII «Про Програму ефективного 

використання орендованих цілісних майнових комплексів підприємств 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст Черкаської 

області на 2019-2020 роки» прийнято, додається. 

 

2) СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про особливості передачі в оренду майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

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

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про особливості передачі в оренду майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської 

області» прийнято, додається. 

 

3) СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про оренду майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Черкаської області бюджетними установами. 

 

ВИСТУПИЛИ: Доманський В.М. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 53, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 4. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про оренду майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області бюджетними 

установами» прийнято, додається. 
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4) СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про списання майна комунальної власності. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 51, «Проти» - 1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 5. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про списання майна комунальної 

власності» прийнято, додається. 

 

5) СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про надання комунальному підприємству 

«Монастирищенська центральна районна аптека № 17 Черкаської обласної 

ради» дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок. 

 

ВИСТУПИЛИ: Олененко О.В. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 5. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про надання комунальному підприємству 

«Монастирищенська центральна районна аптека № 17 Черкаської 

обласної ради» дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний 

рахунок» прийнято, додається. 

 

6) СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про надання комунальному підприємству 

«Тальнівська центральна районна аптека № 73 Черкаської обласної ради» 

дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок. 

 

ВИСТУПИЛИ: Олененко О.В. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 7. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про надання комунальному підприємству 

«Тальнівська центральна районна аптека № 73 Черкаської обласної 

ради» дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок» 

прийнято, додається. 
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7) СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про план діяльності обласної ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: Олененко О.В. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про план діяльності обласної ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік» прийнято, 

додається. 

 

8) СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості). 

 

ВИСТУПИЛИ: Олененко О.В., Гончаренко В.Г. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості)» прийнято, додається. 

 

9) СЛУХАЛИ:  

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

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

ВИСТУПИЛИ: Олененко О.В. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

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

 рішення обласної ради «Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» прийнято, додається. 

 

10) СЛУХАЛИ:  

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

землеустрою щодо відведення земельних ділянок спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: Олененко О.В. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області» 

прийнято, додається. 

 

11) СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про припинення права постійного  користування 

земельними ділянками та надання їх у користування. 

 

ВИСТУПИЛИ: Олененко О.В., Гончаренко В.Г., Яріш А.А. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 45, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 13. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про припинення права постійного  

користування земельними ділянками та надання їх у користування» 

прийнято, додається. 

 

12) СЛУХАЛИ:  

Мазур Л.О. - Про проведення конкурсного відбору претендентів на 

зайняття посад керівників підприємств, установ, закладів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: Олененко О.В., Вельбівець О.І., Гайович В.Ю.,          

Підгорний А.В. 
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Голосування (за основу) 

«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 11. 

 

ВИСЧТУПИЛИ:  Вельбівець О.І., який запропоновав внести зміни до проєкту 

рішення наступного змісту: «громадські організації, в тому числі, які діють у 

сфері протидії корупції». 

  

Голосування з питання №2.12. Про проведення конкурсного відбору 

претендентів на зайняття посад керівників підприємств, установ, закладів 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської 

області (за пропозицію, озвучену депутатом обласної ради Вельбівцем О.І. – 

«внести зміни наступного змісту: «громадські організації, в тому числі, які 

діють у сфері протидії корупції») 

«За» - 24, «Проти» - 0, «Утрималося» - 9, «Не голосувало» - 25. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Гайович В.Ю.  

Гайович В.Ю. вніс пропозицію у розділі 4 Положення про конкурсний 

відбір претендентів на зайняття посад керівників підприємств, установ, 

закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області пункт 14 доповнити «представник Громадської ради при 

обласній державній адміністрації». 

 

Голосування з питання №3.12. Про проведення конкурсного відбору 

претендентів на зайняття посад керівників підприємств, установ, закладів 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської 

області (пропозиція депутата обласної ради Гайовича В.Ю.: у розділі 4 

Положення про конкурсний відбір претендентів на зайняття посад 

керівників підприємств, установ, закладів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області пункт 14 

доповнити «представник Громадської ради при обласній державній 

адміністрації») 

«За» - 19, «Проти» - 0, «Утрималося» - 13, «Не голосувало» - 26. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Гайович В.Ю., який запропонував у розділі 4 Положення про 

конкурсний відбір претендентів на зайняття посад керівників підприємств, 

установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області у пункті 14 вилучити «Заступником голови Комісії є 

представник управління майном виконавчого апарату обласної ради. 

Секретарем Комісії є представник юридичного відділу виконавчого апарату 

обласної ради». 
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Голосування з питання №3.12. Про проведення конкурсного відбору 

претендентів на зайняття посад керівників підприємств, установ, закладів 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської 

області (пропозиція депутата обласної ради Гайовича В.Ю.: у розділі 4 

Положення про конкурсний відбір претендентів на зайняття посад 

керівників підприємств, установ, закладів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області у пункті 14 

вилучити «Заступником голови Комісії є представник управління майном 

виконавчого апарату обласної ради. Секретарем Комісії є представник 

юридичного відділу виконавчого апарату обласної ради») 

«За» - 21, «Проти» - 2, «Утрималося» - 13, «Не голосувало» - 22. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Гайович В.Ю., який запропонував у розділ 4 Положення про 

конкурсний відбір претендентів на зайняття посад керівників підприємств, 

установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області пункт 14 доповнити «Кожна депутатська фракція 

політичної партії в обласній раді делегує одного представника до складу 

конкурсної Комісії. 

 

Голосування з питання №3.12. Про проведення конкурсного відбору 

претендентів на зайняття посад керівників підприємств, установ, закладів 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської 

області (пропозиція депутата обласної ради Гайовича В.Ю.: розділ 4 

Положення про конкурсний відбір претендентів на зайняття посад 

керівників підприємств, установ, закладів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області пункт 14 

доповнити «Кожна депутатська фракція політичної партії в обласній раді 

делегує одного представника до складу конкурсної Комісії) 

«За» - 28, «Проти» - 1, «Утрималося» - 9, «Не голосувало» - 20. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Гайович В.Ю., Радуцький О.Р. 

Гайович В.Ю. запропонував розділ ІІІ Положення про конкурсний 

відбір претендентів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

пункт 9, розділ 3 Положення про конкурсний відбір претендентів на зайняття 

посад керівників закладів загальної середньої освіти спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області пункт 10 

доповнити «Кожна депутатська фракція політичної партії в обласній раді 

делегує одного представника до складу конкурсної Комісії. 

 

Голосування з питання №3.12. Про проведення конкурсного відбору 

претендентів на зайняття посад керівників підприємств, установ, закладів 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської 
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області (пропозиція депутата обласної ради Гайовича В.Ю.: розділ ІІІ 

Положення про конкурсний відбір претендентів на зайняття посад 

керівників закладів охорони здоров’я спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Черкаської області пункт 9, розділ 3 Положення про 

конкурсний відбір претендентів на зайняття посад керівників закладів 

загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області пункт 10 доповнити «Кожна депутатська 

фракція політичної партії в обласній раді делегує одного представника до 

складу конкурсної Комісії) 

«За» - 15, «Проти» - 1, «Утрималося» - 13, «Не голосувало» - 29. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

 

Голосування (в цілому) 

«За» - 50, «Проти» - 2, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 5. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про проведення конкурсного відбору 

претендентів на зайняття посад керівників підприємств, установ, 

закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області» прийнято, додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: Радуцький О.Р., Підгорний А.В.  

 

13) СЛУХАЛИ:  

Мазур Л.О. - Про особливості призначення і звільнення керівників 

підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області та затвердження типових форм контрактів. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 4. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про особливості призначення і звільнення 

керівників підприємств, установ, закладів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області та 

затвердження типових форм контрактів» прийнято, додається. 
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4. СЛУХАЛИ:  

Стеценка В.Б. - Про Програму економічного і соціального розвитку 

Черкаської області на 2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: Судакевич В.Г.,  Скічко О.О., Плічко Г.І., Радуцький О.Р., 

Вельбівець О.І. 

 Судакевич В.Г. акцентував увагу на тому, що в проєкті рішення 

передбачено реконструкція муніципального спортивного клубу «Дніпро» 

Черкаської міської ради в той час, коли в обласному бюджеті немає коштів 

на фінансування Станції переливання крові в місті Умань, відсутні кошти для 

закупівлі стентів для кардіологічного відділення Уманської районної 

центральної лікарні. Запропонував не підтримувати цей об’єкт, так як 

людське здоров’я важливіше у порівнянні з футболом та іншим. Також 

порушив питання щодо фінансування КП «Аеропорт «Черкаси» та 

повернення із оренди приміщень підприємства. 

Стеценко В.Б. зазначив, що програма соціально-економічного  

розвитку – це програма області  загалом, яка формується на основі 

пропозицій міст та об’єднаних територіальних громад. Включення 

зазначеного проєкту до програми є підтвердженням того, що це один із 

пріоритетних проєктів, і впроваджуватиметься він за рахунок міського 

бюджету, за рахунок державного бюджету, або за рахунок інших джерел.  

Скічко О.О. повідомив, що реконструкція МСК «Дніпро» пов’язана із 

можливістю залучення інвестора, який планує інвестувати кошти в одну із 

футбольних команд області. Також повідомив, що є можливість отримати 

фінансування на означений об’єкт із державного бюджету. 

 Щодо КП «Аеропорт «Черкаси» зазначив, що питання вивчається та 

заплановано проведення прес-конференції з цього питання. Звернув увагу, 

що в підприємство вкладено більше 100 мільйонів гривень. Наголосив на 

тому, що Черкаський аеропорт потребує завершення та введення його в 

експлуатацію. Повідомив, що за попередніми даними на сьогоднішній день є 

кредиторська заборгованість в розмірі 3,5 мільйонів гривень, а також 

необхідне нанесення розмітки. Зазначив, що це невеликі кошти, але вразі, 

якщо цього не буде зроблено до 1 квітня, за наказом Державіаслужби 

аеропорт не буде сертифіковано та виключено із переліку.  

 Плічко Г.І. звернувся до доповідача із запитанням щодо включення 

новообраних депутатів обласної ради восьмого скликання до складу 

антирейдерського штабу. 

 Стеценко В.Б. повідомив, що антирейдерський штаб при обласній 

державній адміністрації зараз поновлюється.  

Радуцький О.Р. запропонував на наступний рік в програмі соціально-

економічного розвитку  зазначати джерела фінансування заходів програми. 

Вельбівець О.І. звернувся до голови обласної державної адміністрації 

Скічка О.О. із пропозицією щодо подачі проєкту програми соціально-

економічного розвитку Черкаської області одночасно з проєктом обласного 

бюджету на наступний рік.  
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Голосування (за основу та в цілому) 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про Програму економічного і соціального 

розвитку Черкаської області на 2021 рік» прийнято, додається. 

 

5. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про План реалізації Стратегії розвитку Черкаської 

області на період 2021-2023 роки. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про План реалізації Стратегії розвитку 

Черкаської області на період 2021-2023 роки» прийнято, додається. 

 

6. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про Програму розвитку туризму Черкаської області 

на 2021-2025 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваль В.В. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 5. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про Програму розвитку туризму 

Черкаської області на 2021-2025 роки» прийнято, додається. 

 

7. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про затвердження обласної цільової програми 

національно-патріотичного виховання в Черкаській області на 2021-2025 

роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваль В.В. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 
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ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про затвердження обласної цільової 

програми національно-патріотичного виховання в Черкаській області 

на 2021-2025 роки» прийнято, додається. 

 

8. СЛУХАЛИ:  

Солодкого І.В. - Про обласну цільову соціальну програму «Молодь 

Черкащини» на 2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про обласну цільову соціальну програму 

«Молодь Черкащини» на 2021 рік» прийнято, додається. 

 

9. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про обласну соціальну програму протидії торгівлі 

людьми на 2021 рік. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про обласну цільову соціальну програму 

«Молодь Черкащини» на 2021 рік» прийнято, додається. 

 

10. СЛУХАЛИ:  

Погасія Ю.М. - Про Програму  протидії тероризму на території 

Черкаської області на 2021-2025 роки, який надав інформацію щодо 

проведеної роботи управлінням протягом року. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Сущенко Р.В. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про Програму  протидії тероризму на 

території Черкаської області на 2021-2025 роки» прийнято, додається. 
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 Підгорний А.В. оголосив перерву. 

 

(Перерва) 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 46  депутатів. 

 

11. СЛУХАЛИ:  

Звягінцеву О.М. - Про обласну програму охорони навколишнього 

природнього середовища на 2021-2027 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Олененко О.В., який вніс пропозицію виключити із Додатка 3 

до Програми захід створення Національного природного парку «Холодний 

Яр» та перенести його розгляд на наступну сесію обласної ради. 

 

 

Голосування (за основу) 

«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 

 

Голосування (за пропозицію, озвучену депутатом  

обласної ради Олененком О.В.) 

«За» - 35, «Проти» - 0, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 14. 

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування (в цілому) 

«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про обласну програму охорони 

навколишнього природнього середовища на 2021-2027 роки» прийнято, 

додається. 

 

12. СЛУХАЛИ:  

Чубаня С.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

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

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

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Скічко О.О. 
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Голосування (за основу та в цілому) 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної 

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

енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв Черкаської 

області на 2011-2020 роки» прийнято, додається. 

 

13. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про внесення змін до Програми розвитку 

автомобільних доріг загального користування Черкаської області на 2019-

2022 роки. 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 24, «Проти» - 1, «Утрималося» - 10, «Не голосувало» - 21. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

14. СЛУХАЛИ:  

Синільника С.А. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

19.02.2016 № 3-16/VII «Про обласну цільову програму підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2016-2020 

роки». 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 1. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 19.02.2016 № 3-16/VII «Про обласну цільову програму підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2016-

2020 роки» прийнято, додається. 

 

15. СЛУХАЛИ:  

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

19.02.2016 № 3-17/VIІ «Про обласну програму шкільний автобус на          

2016-2020 роки». 
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Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 19.02.2016 № 3-17/VIІ «Про обласну програму шкільний автобус 

на 2016-2020 роки» прийнято, додається. 

 

16. СЛУХАЛИ:  

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

14.12.2011 № 10-2/VI «Про обласну програму впровадження у навчально-

виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-

комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2021 року». 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваль В.В. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 14.12.2011 № 10-2/VI «Про обласну програму впровадження у 

навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів 

інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 

2021 року» прийнято, додається. 

 

17. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.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». 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

 

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» 

прийнято, додається. 
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18. СЛУХАЛИ:  

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

07.10.2016 № 9-2/VII «Про обласну цільову програму «Інноваційні школи 

Черкащини» на період до 2020 року». 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 54, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 07.10.2016 № 9-2/VII «Про обласну цільову програму 

«Інноваційні школи Черкащини» на перод до 2020 року» прийнято, 

додається. 

 

19. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про внесення змін у додаток до обласної програми 

підтримки закладів вищої освіти Черкаської області на 2015-2024 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваль В.В., який повідомив, що на засіданні профільної 

комісії вирішено звернутися до Черкаської міської ради з пропозицією 

виділити кошти з бюджету Черкаської міської територіальної громади на 

умовах співфінансування для закладів вищої освіти, так як 80 % студентів - 

це жителі міста Черкаси. 

 

Голосування (за основу) 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Радуцький О.Р., Вельбівець О.І. 

 

Голосування (за пропозицію постійної комісії обласної ради з питань  

освіти, науки, культури, молодіжної політики та спорту,  

озвучену депутатом обласної ради Ковалем В.В.) 

«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 7. 

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування (в цілому) 

«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про внесення змін у додаток до обласної 

програми підтримки закладів вищої освіти Черкаської області на 2015-

2024 роки» прийнято, додається. 
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20. СЛУХАЛИ:  

Сімушіну О.І. - Про заснування стипендії голови Черкаської обласної 

ради обдарованим дітям області та затвердження Положення про 

призначення стипендії. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Підгорний А.В.,  Сущенко Р.В. 

 Підгорний А.В. зробив заяву про конфлікт інтересів та не участь у 

голосуванні з питання, що розглядається. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 54, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про заснування стипендії голови 

Черкаської обласної ради обдарованим дітям області та затвердження 

Положення про призначення стипендії» прийнято, додається. 

 

21. СЛУХАЛИ:  

Солодкого І.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

07.10.2016 №9-4/VII «Про програму розвитку фізичної культури і спорту в 

області на 2016-2020 роки». 

 

ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 07.10.2016 №9-4/VII «Про програму розвитку фізичної культури 

і спорту в області на 2016-2020 роки» прийнято, додається. 

 

22. СЛУХАЛИ:  

Солодкого І.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

25.03.2016 №4-3/VII «Про обласну Програму оздоровлення та відпочинку 

дітей на 2016-2020 роки». 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваль О.О. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 56, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -1. 
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ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 25.03.2016 №4-3/VII «Про обласну Програму оздоровлення та 

відпочинку дітей на 2016-2020 роки» прийнято, додається. 

 

23. СЛУХАЛИ:  

Фіть Л.В. - Про внесення змін до складу конкурсної комісії з 

присудження обласної премії імені Порфирія Демуцького в галузі 

аматорської народної творчості. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 55, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про внесення змін до складу конкурсної 

комісії з присудження обласної премії імені Порфирія Демуцького в 

галузі аматорської народної творчості» прийнято, додається. 

 

24. СЛУХАЛИ:  

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

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

суспільства на період до 2021 року. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -3. 

 

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 2021 року» прийнято, 

додається. 

 

25. СЛУХАЛИ:  

Шаповал О.М. - Про внесення змін у додаток до Програми розвитку 

інформаційного простору Черкаської області на 2019-2023 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Скічко О.О. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -2. 
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ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про внесення змін у додаток до Програми 

розвитку інформаційного простору Черкаської області на                     

2019-2023 роки» прийнято, додається. 

 

26. СЛУХАЛИ:  

Кравченко Н.М. - Про звіт про виконання обласного бюджету 

Черкаської області за 2020 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про звіт про виконання обласного 

бюджету Черкаської області за 2020 рік» прийнято, додається. 

 

27. 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». 

 

ВИСТУПИЛИ: Радуцький О.Р., Скічко О.О. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -7. 

 

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. 

 

28. СЛУХАЛИ:  

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

фонду. 

 

ВИСТУПИЛИ: Радуцький О.Р., Скічко О.О. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

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

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

заповідного фонду» прийнято, додається. 

 

29. СЛУХАЛИ:  

Горну Н.В. - Про делегування представника Черкаської обласної ради 

до складу регіональної комісії з реабілітації при Черкаській обласній 

державній адміністрації. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про делегування представника Черкаської 

обласної ради до складу регіональної комісії з реабілітації при 

Черкаській обласній державній адміністрації» прийнято, додається. 

 

30. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків 

у діяльності Черкаської обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Олененко О.В., який звернувся до головуючого із 

пропозицією виключити його із складу комісії та включити депутата 

обласної ради Калініченко К.С. 

 

Голосування (за основу) 

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

 

Голосування (за пропозицію депутата обласної ради Олененка О.В.) 

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

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування (в цілому) 

«За» - 54, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про утворення комісії з оцінки 

корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради» прийнято, 

додається. 
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31. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про внесення змін до Положення про порядок та 

умови надання одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок 

коштів обласного бюджету. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

  Вельбівець О.І. запропонував суму коштів, передбачених обласним 

бюджетом для надання допомоги, розподілити у співвідношенні між головою 

обласної ради - 10 відсотків, депутатами обласної ради - 80 відсотків. 

 

Голосування (за основу) 

«За» - 54, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -3. 

 

 

Голосування (за пропозицію депутата обласної ради Вельбівця О.І.) 

«За» - 16, «Проти» - 1, «Утрималося» - 20, «Не голосувало» - 20. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Радуцький О.Р., Гайович В.Ю., Горна Н.В. 

 Гайович В.Ю. запропонував внести зміни до Положення про порядок 

та умови надання одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок 

коштів обласного бюджету в частині подачі документів громадянами, а саме 

зазначити, що термін дії лікарських довідок має бути не більше одного року. 

 

Голосування (в цілому) 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про внесення змін до Положення про 

порядок та умови надання одноразової грошової допомоги громадянам 

за рахунок коштів обласного бюджету» прийнято, додається. 

 

32. СЛУХАЛИ:  

Горну Н.В. - Про внесення змін до Положення про президію обласної 

ради. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про внесення змін до Положення про 

президію обласної ради» прийнято, додається. 
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33. СЛУХАЛИ:  

Горну Н.В. - Про внесення змін до Положення про помічника-

консультанта депутата Черкаської обласної ради. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про внесення змін до Положення про 

помічника-консультанта депутата Черкаської обласної ради» прийнято, 

додається. 

 

34. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про структуру і чисельність виконавчого апарату 

обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про структуру і чисельність виконавчого 

апарату обласної ради» прийнято, додається. 

 

35. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про план роботи Черкаської обласної ради на       

2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 48, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -9. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про план роботи Черкаської обласної ради 

на 2021 рік» прийнято, додається. 

36. СЛУХАЛИ:  

Радуцького О.Р. - Про підтримку депутатського запиту депутата 

Черкаської обласної ради VIII скликання Радуцького О.Р. 
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Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 28, «Проти» - 1, «Утрималося» - 7, «Не голосувало» -21. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

ВИСТУПИЛИ: Радуцький О.Р. 

 

37. СЛУХАЛИ:  

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

VIII скликання до Президента України та Кабінету Міністрів України щодо 

забезпечення вакциною від короновірусної хвороби COVID-19 населення 

Черкаської області. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 12, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -2. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

38. СЛУХАЛИ:  

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

до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо забезпечення 

фінансування лікарень вторинної ланки медицини. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 54, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -3. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради  до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

щодо забезпечення фінансування лікарень вторинної ланки медицини» 

прийнято, додається. 
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39. СЛУХАЛИ:  

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

до Кабінету Міністрів України, Міністерства інфраструктури України щодо 

удосконалення реформи «Укрпошти». 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -14. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради  до Кабінету Міністрів України, Міністерства 

інфраструктури України щодо удосконалення реформи «Укрпошти» 

прийнято, додається. 

 

40. СЛУХАЛИ:  

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

до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг щодо врегулювання питання підвищення тарифів. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 33, «Проти» - 1, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 20. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради  до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг щодо врегулювання питання 

підвищення тарифів» прийнято, додається. 

 

41. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про підтримку депутатського запиту депутата 

Черкаської обласної ради VIII скликання КОВАЛЬЧУКА О.С. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 35, «Проти» - 0, «Утрималося» - 10, «Не голосувало» - 12. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про підтримку депутатського запиту 

депутата Черкаської обласної ради VIII скликання             

КОВАЛЬЧУКА О.С.» прийнято, додається. 



44 

 

42. СЛУХАЛИ:  

Гончаренка В.Г. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

голови Черкаської обласної ради Підгорного А.В. щодо включення 

фермерського господарства «АГРОСТАР» до Єдиного реєстру підприємств 

Черкаської області, що постраждали у зв’язку із виникненням обставин 

непереборної сили. 

 

ВИСТУПИЛИ: Гончаренко В.Г. 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 14. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до голови Черкаської обласної ради Підгорного А.В. щодо 

включення фермерського господарства «АГРОСТАР» до Єдиного 

реєстру підприємств Черкаської області, що постраждали у зв’язку із 

виникненням обставин непереборної сили» прийнято, додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: Плічко Г.І., Гончаренко В.Г. Вельбівець О.І., Гайович В.Ю.  

 Плічко Г.І. вніс пропозицію включити питання в порядок денний сесії 

питання «Про наявність обставин непереборної сили та затвердження 

переліку суб’єктів господарювання, що постраждали внаслідок таких 

обставин». 

  Гончаренко В.Г. зачитав проєкт рішення «Про наявність обставин 

непереборної сили та затвердження переліку суб’єктів господарювання, що 

постраждали внаслідок таких обставин». 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Плічка Г.І. щодо 

включення до порядку денного сесії обласної ради питання «Про наявність 

обставин непереборної сили та затвердження переліку суб’єктів 

господарювання, що постраждали внаслідок таких обставин» 

«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 9. 

(пропозиція прийнята) 

 

43. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про наявність обставин непереборної сили та 

затвердження переліку суб’єктів господарювання, що постраждали внаслідок 

таких обставин. 

 

ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А., який повідомив, що управлінням 

агропромислового розвитку було розроблено методичні рекомендації та 

направлено районним державним адміністраціям, об’єднаним 
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територіальним громадам та сільгоспвиробникам як діяти при таких 

обставинах. Працівниками департаменту здійснено 56 виїздів на місця та 

надано допомогу господарствам і фермерам Черкаської області в оформленні 

документів того, що відбулося на полях. Зазначив, що сільгоспвиробники в 

цьому році понесли значні втрати. 

 

Голосування  

«За» - 46, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про наявність обставин непереборної сили 

та затвердження переліку суб’єктів господарювання, що постраждали 

внаслідок таких обставин» прийнято, додається. 

 

44. СЛУХАЛИ:  

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

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і 

науки України щодо подальшого функціонування санаторних шкіл. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

Міністерства освіти і науки України щодо подальшого функціонування 

санаторних шкіл» прийнято, додається. 

 

45. СЛУХАЛИ:  

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

Верховної Ради України Разумкова Дмитра Олександровича щодо 

визначення правових, організаційних та економічних засад функціонування і 

розвитку системи загальної середньої освіти. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 12. 

 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Верховної Ради України Разумкова Дмитра 

Олександровича щодо визначення правових, організаційних та 
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економічних засад функціонування і розвитку системи загальної 

середньої освіти» прийнято, додається. 

 

46. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про внесення змін до Положення про обласну 

стипендію перспективним та провідним спортсменам. 

 

Голосування (за основу та в цілому) 

«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10. 

ВИРІШИЛИ: 

рішення обласної ради «Про внесення змін до Положення про 

обласну стипендію перспективним та провідним спортсменам» 

прийнято, додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: Новицький І.В., Мушієк М.Г., Радуцький О.Р., Лісовий С.М., 

Воскобойнік О.А. 

Новицький І.В. вніс пропозицію повернутися до голосування з питання 

№ 40 «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо 

врегулювання питання підвищення тарифів». 

Радуцький О.Р. запропонував повернутися до голосування з питання   

№ 36 «Про підтримку депутатського запиту депутата Черкаської обласної 

ради VIII скликання Радуцького О.Р.». 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Новицького І.В. щодо 

повернення до голосування з питання № 36 «Про звернення депутатів 

Черкаської обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг щодо врегулювання питання 

 підвищення тарифів» 

«За» - 28, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 28. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Радуцький О.Р., Вельбівець О.І. 

Радуцький О.Р. звернувся до депутатів обласної ради з проханням 

підтримати питання «Про підтримку депутатського запиту депутата 

Черкаської обласної ради VIII скликання Радуцького О.Р.» 
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Голосування за повернення до голосування з питання «Про підтримку 

депутатського запиту депутата Черкаської обласної ради VIII скликання 

Радуцького О.Р.» 

«За» - 29, «Проти» - 0, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 24. 

(пропозиція не прийнята) 

 

Різне. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

Вельбівець О.І. звернувся до голови обласної ради Підгорного А.В. із 

пропозицією передбачити окремі місця у сесійній залі для журналістів під 

час проведення пленарного засідання, так як вони заважають працювати 

депутатам обласної ради. 

 

Підгорний А.В. оголосив п’яту сесію обласної ради восьмого 

скликання закритою. 

 

 

 

Голова                                                                                            А. ПІДГОРНИЙ  

 


