ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIIІ скликання
Сьома сесія

ПРОТОКОЛ
04.06.2021

м. Черкаси

№ 9

пленарного засідання
обласної ради

1. Обрано депутатів до обласної ради

- 64

2. Присутніх запрошених осіб (списки додаються)

- 23

3. Списки реєстрації депутатів обласної ради додаються

Головуючий: Підгорний А.В.

2

Порядок денний сьомої сесії Черкаської обласної ради VIII скликання:
1. Питання управління майном обласної комунальної власності
1) Про передачу майна комунальної власності
Доповідають:
Нелезенко
- головний спеціаліст відділу з питань оренди
Ніна Петрівна
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 списання майна комунальної власності
Доповідають:
Нелезенко
- головний спеціаліст відділу з питань оренди
Ніна Петрівна
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 припинення юридичної особи – комунальне підприємство
«Городищенська центральна районна аптека №86»
Доповідають:
Нелезенко
- головний спеціаліст відділу з питань оренди
Ніна Петрівна
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
Журба
- голова постійної комісії обласної ради з
Світлана Василівна
питань охорони здоров’я та соціального
захисту населення
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4) Про припинення юридичної особи – комунальний заклад
«Чигиринський навчально-реабілітаційний центр Черкаської обласної ради»
Доповідають:
Нелезенко
- головний спеціаліст відділу з питань оренди
Ніна Петрівна
управління об’єктами спільної власності
територіальних громад області виконавчого
апарату обласної ради
Сімушіна
- заступник начальника Управління освіти і
Оксана Іванівна
науки обласної державної адміністрації
Вусик
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Миколайович
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
Журба
- голова постійної комісії обласної ради з
Світлана Василівна
питань охорони здоров’я та соціального
захисту населення
5) Про припинення юридичної особи – комунальне некомерційне
підприємство «Черкаський обласний центр планування сім’ї та репродукції
людини Черкаської обласної ради»
Доповідають:
Нелезенко
- головний спеціаліст відділу з питань оренди
Ніна Петрівна
управління об’єктами спільної власності
територіальних громад області виконавчого
апарату обласної ради
Савенко
- начальник Управління охорони здоров’я
Юрій Павлович
обласної державної адміністрації
Вусик
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Миколайович
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
Журба
- голова постійної комісії обласної ради з
Світлана Василівна
питань охорони здоров’я та соціального
захисту населення
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6) Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2021 № 54/VIII «Про особливості передачі в оренду майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області»
Доповідають:
Нелезенко
- головний спеціаліст відділу з питань оренди
Ніна Петрівна
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
7) Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу
колишнього комунального підприємства «Чорнобаївська центральна районна
аптека № 35»
Доповідають:
Нелезенко
- головний спеціаліст відділу з питань оренди
Ніна Петрівна
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
8) Про внесення змін до деяких рішень обласної ради
Доповідають:
Мазур
- начальник
управління
юридичного
Людмила Олегівна
забезпечення та роботи з персоналом
виконавчого апарату обласної ради
Вусик
- голова постійної комісії обласної ради
Віктор Миколайович
з
питань
комунальної
власності,
підприємництва та регуляторної політики
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2. 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
Олег Володимирович

- голова постійної комісії обласної ради з
питань
регламенту,
місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
3. 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
Олег Володимирович

- голова постійної комісії обласної ради з
питань
регламенту,
місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
4. Про обласну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на 2021-2023 роки
Доповідають:
Покатілова
- начальник служби у справах дітей обласної
Оксана Іванівна
державної адміністрації
Журба
- голова постійної комісії обласної ради з
Світлана Василівна
питань охорони здоров’я та соціального
захисту населення
5. Про обласну соціальну програму запобігання та протидії
домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025
року
Доповідають:
Солодкий
- начальник Управління у справах сім’ї, молоді
Іван Володимирович
та спорту обласної державної адміністрації
Данилевський
- голова постійної комісії обласної ради з
Валерій Вікторович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту

6
6. Про комплексну програму розвитку та функціонування української
мови в усіх сферах суспільного життя Черкаської області на 2021-2025 роки
Доповідають:
Товстопят
- в.о. начальника Управління культури та
Людмила Миколаївна
охорони культурної спадщини обласної
державної адміністрації
Данилевський
- голова постійної комісії обласної ради з
Валерій Вікторович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
7. Про затвердження Положення про інтегровану загальнообласну
систему відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечна Черкащина»
Доповідають:
Резцов
- заступник начальника Головного управління
Олександр Володимирович
Національної поліції в Черкаській області
Куклін
- голова постійної комісії обласної ради з
Олег Володимирович
питань
регламенту,
місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
8. Про внесення змін у додаток 2 до обласної програми профілактики та
протидії злочинності у Черкаській області на 2020-2024 роки «Безпечна
Черкащина»
Доповідають:
Запорожець
- заступник
начальника
Управління
Олександр Григорович
стратегічних розслідувань в Черкаській
області
Департаменту
стратегічних
розслідувань Національної поліції України
Куклін
- голова постійної комісії обласної ради з
Олег Володимирович
питань
регламенту,
місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини

7
9. Про обласну програму сприяння діяльності управління патрульної
поліції в Черкаській області Департаменту патрульної поліції на 2021-2025
роки
Доповідають:
Кокоба
- начальник управління патрульної поліції в
Олександр Миколайович
Черкаській області Департаменту патрульної
поліції
Куклін
- голова постійної комісії обласної ради з
Олег Володимирович
питань
регламенту,
місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
10. Про Програму забезпечення профілактики та протидії злочинності
стосовно осіб, які перебувають на обліку уповноважених органів з питань
пробації Черкаської області на 2021-2024 роки
Доповідають:
Культенко
- начальник філії Державної установи «Центр
Олександр Миколайович
пробації» в Черкаській області
Куклін
- голова постійної комісії обласної ради з
Олег Володимирович
питань
регламенту,
місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
11. Про внесення змін до Плану реалізації Стратегії розвитку
Черкаської області на період 2021-2023 роки
Доповідають:
Стеценко
- директор
Департаменту
регіонального
Василь Борисович
розвитку обласної державної адміністрації
Віштак
Ігор Анатолійович

- голова постійної комісії обласної ради з
питань з питань соціально-економічного
розвитку, бюджету та фінансів

12. Про внесення змін у додаток до обласної комплексної програми
«Турбота» на 2021-2027 роки
Доповідають:
Чикало
- директор Департаменту соціального захисту
Руслан Олександрович
населення обласної державної адміністрації
Журба
- голова постійної комісії з питань охорони
Світлана Василівна
здоров’я та соціального захисту населення
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13. Про внесення змін до рішення обласної ради від 08.09.2010 № 3645/V «Про заснування обласної премії для молоді за особливі заслуги у
розбудові молодіжної політики в області»
Доповідають:
Солодкий
- начальник Управління у справах сім’ї, молоді
Іван Володимирович
та спорту обласної державної адміністрації
Данилевський
- голова постійної комісії обласної ради з
Валерій Вікторович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
14. Про внесення змін у пункти 4, 6-10 до Програми розвитку
інформаційного простору Черкаської області на 2019-2023 роки
Доповідають:
Марунчак
- в.о. начальника Управління комунікацій
Юлія Віталіївна
обласної державної адміністрації
Данилевський
- голова постійної комісії обласної ради з
Валерій Вікторович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
15. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.12.2020 № 48/VIII «Про обласний бюджет Черкаської області на 2021 рік»
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
16. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України
Доповідають:
Сімушіна
- заступник начальника Управління освіти і
Оксана Іванівна
науки обласної державної адміністрації
Данилевський
- голова постійної комісії обласної ради з
Валерій Вікторович
питань
освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту
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17. Про внесення змін до рішення обласної ради від 28.03.2008
№ 16-16/V «Про відзнаку обласної ради «Почесний громадянин Черкащини»
Доповідають:
Мазур
- начальник
управління
юридичного
Людмила Олегівна
забезпечення та роботи з персоналом
виконавчого апарату обласної ради
Куклін
- голова постійної комісії обласної ради з
Олег Володимирович
питань
регламенту,
місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку
та захисту прав людини
18. Про недоцільність здійснення державно-приватного партнерства
Доповідають:
Мазур
- начальник
управління
юридичного
Людмила Олегівна
забезпечення та роботи з персоналом
виконавчого апарату обласної ради
Віштак
- голова постійної комісії обласної ради з
Ігор Анатолійович
питань з питань соціально-економічного
розвитку, бюджету та фінансів
Журба
- голова постійної комісії обласної ради з
Світлана Василівна
питань охорони здоров’я та соціального
захисту населення
19. Про здійснення державно-приватного партнерства у формі концесії
«Оновлення КНП «Черкаський онкологічний диспансер Черкаської обласної
ради»
Доповідають:
Савенко
- начальник Управління охорони здоров’я
Юрій Павлович
обласної державної адміністрації
Журба
- голова постійної комісії обласної ради з
Світлана Василівна
питань охорони здоров’я та соціального
захисту населення
20. Про можливість придбання лінійного прискорювача шляхом
укладення договору фінансового лізингу
Доповідають:
Савенко
- начальник Управління охорони здоров’я
Юрій Павлович
обласної державної адміністрації
Журба
- голова постійної комісії обласної ради з
Світлана Василівна
питань охорони здоров’я та соціального
захисту населення
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21. Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради
Доповідає:
Горна
- заступник керуючого справами виконавчого
Наталія Василівна
апарату обласної ради
22. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України щодо невідкладних заходів в
забезпеченні соціальних прав громадян України, гарантованих державою,
зокрема в частині порядку переоформлення субсидій
Доповідає:
Коваль
- керівник
фракції
політичної
партії
Віталій Володимирович
«Європейська Солідарність» в Черкаській
обласній раді
23. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної
Ради України щодо забезпечення функціонування ліцеїв у територіальних
громадах
Доповідає:
Данилевський
- депутат обласної ради
Валерій Вікторович
24. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо створення Державного фонду підтримки
регіональних засобів масової інформації
Доповідає:
Сущенко
- депутат обласної ради
Роман Володимирович

Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 33 депутати.
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 54 депутати.
Підгорний А.В. повідомив, що у роботі сесії обласної ради бере участь
міський голова міста Черкаси Бондаренко А.В.
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Поінформував, що 01 червня Верховною Радою України ухвалено
Постанову «Про вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної
агресії Російської Федерації проти України».
Запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам'ять безневинних
дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти
України, а також тих, хто загинув у ході антитерористичної операції та
операції об’єднаних сил у східних областях України.
(Хвилина мовчання)
ВИСТУПИЛИ: Данилевський В.В., Коваль В.В., Грабовський М.Ю.,
Сущенко Р.В., Циганок О.А., Радуцький О.Р., Сущенко Л.М.
Данилевський В.В. виступив із зверненням до Верховної Ради
України щодо забезпечення функціонування ліцеїв у територіальних
громадах. Звернувся до депутатів обласної ради з проханням підтримати.
Коваль В.В. виступив із зверненням до Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України щодо невідкладних заходів в забезпеченні
соціальних прав громадян України, гарантованих державою, зокрема в
частині порядку переоформлення субсидій. Звернувся до депутатського
корпусу з проханням підтримати.
Грабовський М.Ю. виступив з приводу здачі в експлуатацію
Черкаського академічного музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка
та функціонування в ньому освітньо-культурного закладу «Гончаренко центр
Черкаси». Звернувся до колег долучитися до вирішення порушеного питання.
Сущенко Р.В. звернувся до депутатів обласної ради з проханням
підтримати звернення до Кабінету Міністрів України щодо створення
Державного фонду підтримки регіональних засобів масової інформації.
Циганок О.А. зачитала заяву ветеранів російсько-української війни,
політичної партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ», депутатів Верховної
Ради України М. Забродського, Я. Зінкевич, А. Шараскіного, командуючого
УДА Д. Яроша, командира ДУК «Правий сектор» А. Стемпицького до
Президента України В. Зеленського, голови Служби безпеки України
І. Баканова, Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, Ради
національної безпеки
і оборони України щодо включення бійців
добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура до санкційних списків РНБО.
Радуцький О.Р. зачитав звернення до начальника Головного
управління Національної поліції у Черкаській області Куратченка М.В.,
керівника Черкаської обласної прокуратури Вороніна О.В., начальника
Управління Служби безпеки України в Черкаській області Погасія Ю.М.
щодо забудови приватною фірмою елеваторів для перевантаження зерна на
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території колишнього вантажного порту. Також звернувся із проханням
перевірити правомірність здійснення будівельних робіт та законність
отримання дозволу на проведення реконструкції будівель за адресою:
м. Черкаси, вул. Портова, 2.
Сущенко Л.М. звернулася до депутатського корпусу із проханням
підтримати пропозицію придбання лінійного прискорювача шляхом
укладання договору фінансового лізингу.
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» -56, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
ВИСТУПИЛИ: Вусик В.М., Вельбівець О.І.
Вусик В.М. озвучив пропозицію постійної комісії з питань комунальної
власності, підприємництва та регуляторної політики, а саме: питання
№ 1.7 «Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу колишнього
комунального підприємства «Канівська центральна районна аптека № 91»
Черкаської обласної ради» порядку денного сесії зняти з розгляду.
Голосування за пропозицію постійної комісії з питань комунальної
власності, підприємництва та регуляторної політики, озвучену депутатом
обласної ради Вусиком В.М. (питання № 1.7 «Про повернення з оренди
цілісного майнового комплексу колишнього комунального підприємства
«Канівська центральна районна аптека № 91» Черкаської обласної ради»
порядку денного сесії зняти з розгляду)
«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6.
(пропозиція прийнята)
ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., який запропонував питання, ініціатором якого
він був, а саме: питання № 18 «Про надання дозволу комунальному
некомерційному підприємству «Черкаський обласний онкологічний
диспансер Черкаської обласної ради» на укладання договору фінансового
лізингу на придбання медичного обладнання» порядку денного сесії зняти з
розгляду.

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Мушієка М.Г.
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(питання № 18 «Про надання дозволу комунальному некомерційному
підприємству «Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської
обласної ради» на укладання договору фінансового лізингу на придбання
медичного обладнання» порядку денного сесії зняти з розгляду)
«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
(пропозиція прийнята)
Голосування за порядок денний (в цілому)
«За» - 55, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
1. Питання управління майном обласної комунальної власності.
1) СЛУХАЛИ:
Нелезенко Н.П. - Про передачу майна комунальної власності.
ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А.
Голосування
«За» - 53, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про
власності» прийнято, додається.

передачу

майна

комунальної

2) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про списання майна комунальної власності.
Голосування
«За» - 51, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про списання майна комунальної
власності» прийнято, додається.
3) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про припинення юридичної особи – комунальне
підприємство «Городищенська центральна районна аптека № 86».
Голосування
«За» - 56, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
ВИРІШИЛИ:
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рішення обласної ради «Про припинення юридичної особи –
комунальне підприємство «Городищенська центральна районна аптека
№ 86» прийнято, додається.
4) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про припинення юридичної особи – комунальний
заклад «Чигиринський навчально-реабілітаційний центр Черкаської обласної
ради».
Голосування
«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про припинення юридичної особи –
комунальний заклад «Чигиринський навчально-реабілітаційний центр
Черкаської обласної ради»» прийнято, додається.
5) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. – Про припинення юридичної особи – комунальне
некомерційне підприємство «Черкаський обласний центр планування сім’ї та
репродукції людини Черкаської обласної ради».
Голосування
«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про припинення юридичної особи –
комунальне некомерційне підприємство «Черкаський обласний центр
планування сім’ї та репродукції людини Черкаської обласної ради»
прийнято, додається.
6) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
19.02.2021 № 5-4/VIII «Про особливості передачі в оренду майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області».
Голосування
«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.

ВИРІШИЛИ:
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рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 19.02.2021 № 5-4/VIII «Про особливості передачі в оренду майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської
області» прийнято, додається.
7) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про повернення з оренди цілісного майнового
комплексу колишнього комунального підприємства «Чорнобаївська
центральна районна аптека № 35».
Голосування
«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про повернення з оренди цілісного
майнового комплексу колишнього комунального підприємства
«Чорнобаївська центральна районна аптека № 35» прийнято, додається.
8) СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до деяких рішень обласної ради.
Голосування
«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до деяких рішень
обласної ради» прийнято, додається.
2. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про затвердження звіту за результатами роботи
комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради.
Голосування
«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про затвердження звіту за результатами
роботи комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Черкаської
обласної ради» прийнято, додається.
3. СЛУХАЛИ:
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Підгорного А.В. - Про затвердження Антикорупційної програми
Черкаської обласної ради на 2021-2023 роки.
Голосування
«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про затвердження Антикорупційної
програми Черкаської обласної ради на 2021-2023 роки» прийнято,
додається.
4. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про обласну програму забезпечення житлом дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на
2021-2023 роки.
Голосування
«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про обласну програму забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб
з їх числа, на 2021-2023 роки» прийнято, додається.
5. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про обласну соціальну програму запобігання та
протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до
2025 року.
Голосування
«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -8.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про обласну соціальну програму
запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за
ознакою статі на період до 2025 року» прийнято, додається.

6. СЛУХАЛИ:
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Підгорного А.В. - Про комплексну програму розвитку та
функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя
Черкаської області на 2021-2025 роки.
ВИСТУПИЛИ: Коваль В.В., який висловив подяку за розроблення означеної
програми Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації,
Управлінню культури обласної державної адміністрації та іншим
структурним підрозділам обласної державної адміністрації.
Підгорний А.В. зачитав лист
Уповноваженого із захисту прав
державної мови, який надійшов на адресу Черкаської обласної ради, про
підтримку ініціативи щодо ухвалення Комплексної програми розвитку та
функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя
Черкаської області на 2021-2025 роки.
Голосування
«За» - 49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 6.
ВИСТУПИЛИ: Сущенко Р.В.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про комплексну програму розвитку та
функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя
Черкаської області на 2021-2025 роки» прийнято, додається.
7. СЛУХАЛИ:
Куратченка М.В. - Про затвердження Положення про інтегровану
загальнообласну систему відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечна
Черкащина».
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І.
Голосування
«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про затвердження Положення про
інтегровану
загальнообласну
систему
відеоспостереження
та
відеоаналітики «Безпечна Черкащина» прийнято, додається.
8. СЛУХАЛИ:
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Запорожця О.Г. - Про внесення змін у додаток 2 до обласної програми
профілактики та протидії злочинності у Черкаській області на 2020-2024
роки «Безпечна Черкащина».
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Мушієк М.Г., Сущенко Р.В., Радуцький О.Р.,
Петренко О.М.
Голосування
«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 6.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін у додаток 2 до обласної
програми профілактики та протидії злочинності у Черкаській області на
2020-2024 роки «Безпечна Черкащина» прийнято, додається.
9. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про обласну програму сприяння діяльності
управління патрульної поліції в Черкаській області Департаменту патрульної
поліції на 2021-2025 роки.
Голосування
«За» - 54, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 3.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про обласну програму сприяння
діяльності управління патрульної поліції в Черкаській області
Департаменту патрульної поліції на 2021-2025 роки» прийнято,
додається.
10. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про Програму забезпечення профілактики та
протидії злочинності стосовно осіб, які перебувають на обліку
уповноважених органів з питань пробації Черкаської області на 2021-2024
роки.
Голосування
«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 7.

ВИРІШИЛИ:
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рішення обласної ради «Про Програму забезпечення профілактики
та протидії злочинності стосовно осіб, які перебувають на обліку
уповноважених органів з питань пробації Черкаської області на 20212024 роки» прийнято, додається.
11. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до Плану реалізації Стратегії
розвитку Черкаської області на період 2021-2023 роки.
Голосування
«За» - 52, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до Плану реалізації
Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2023 роки»
прийнято, додається.
12. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін у додаток до обласної
комплексної програми «Турбота» на 2021-2027 роки.
Голосування
«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін у додаток до обласної
комплексної програми «Турбота» на 2021-2027 роки» прийнято,
додається.
13. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
08.09.2010 № 36-45/V «Про заснування обласної премії для молоді за
особливі заслуги у розбудові молодіжної політики в області».
Голосування (із змінами, внесеними виконавчим апаратом
обласної ради, за основу та в цілому)
«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.

ВИРІШИЛИ:
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рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 08.09.2010 № 36-45/V «Про заснування обласної премії для
молоді за особливі заслуги у розбудові молодіжної політики в області»
прийнято, додається.
14. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін у пункти 4, 6-10 до Програми
розвитку інформаційного простору Черкаської області на 2019-2023 роки
Голосування
«За» - 49, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін у пункти 4, 6-10 до
Програми розвитку інформаційного простору Черкаської області на
2019-2023 роки» прийнято, додається.
15. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
24.12.2020 № 4-8/VIII «Про обласний бюджет Черкаської області на 2021 рік»
ВИСТУПИЛИ: Коваль В.В., Вельбівець О.І., Радуцький О.Р.
Голосування (за основу та в цілому)
«За» - 44, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 12.
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.
16. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про клопотання щодо присудження Премії
Верховної Ради України.
Голосування
«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.

ВИРІШИЛИ:
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рішення обласної ради «Про клопотання щодо присудження Премії
Верховної Ради України» прийнято, додається.
17. СЛУХАЛИ:
Мазур Л.О. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
28.03.2008 № 16-16/V «Про відзнаку обласної ради «Почесний громадянин
Черкащини».
Голосування
«За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 28.03.2008 № 16-16/V «Про відзнаку обласної ради «Почесний
громадянин Черкащини»» прийнято, додається.
18. СЛУХАЛИ:
Мазур Л.О. - Про недоцільність здійснення державно-приватного
партнерства.
Голосування
«За» - 22, «Проти» - 4, «Утрималося» - 8, «Не голосувало» - 24.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
(протокольно)
ВИСТУПИЛИ: Радуцький О.Р., Вельбівець О.І.
19. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про здійснення державно-приватного партнерства у
формі концесії «Оновлення КНП «Черкаський онкологічний диспансер
Черкаської обласної ради».
Голосування
«За» - 33 «Проти» - 6, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 15.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про здійснення державно-приватного
партнерства у формі концесії «Оновлення КНП «Черкаський
онкологічний диспансер Черкаської обласної ради» прийнято, додається.
20. СЛУХАЛИ:
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Підгорного А.В. - Про можливість придбання лінійного прискорювача
шляхом укладення договору фінансового лізингу.
Голосування
«За» - 54, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про можливість придбання лінійного
прискорювача шляхом укладення договору фінансового лізингу»
прийнято, додається.
21. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради
Голосування
«За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -8.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про зняття з контролю деяких рішень
обласної ради» прийнято, додається.
22. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо невідкладних
заходів в забезпеченні соціальних прав громадян України, гарантованих
державою, зокрема в частині порядку переоформлення субсидій.
Голосування
«За» - 37, «Проти» - 1, «Утрималося» - 4, «Не голосувало» -16.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
щодо невідкладних заходів в забезпеченні соціальних прав громадян
України, гарантованих державою, зокрема в частині порядку
переоформлення субсидій» прийнято, додається.

23. СЛУХАЛИ:
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Підгорного А.В - Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до
Верховної Ради України щодо забезпечення функціонування ліцеїв у
територіальних громадах.
Голосування
«За» - 47, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -11.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Верховної Ради України щодо забезпечення
функціонування ліцеїв у територіальних громадах» прийнято, додається.
24. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради
до Кабінету Міністрів України щодо створення Державного фонду підтримки
регіональних засобів масової інформації.
Голосування
«За» - 41, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -17.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської
обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо створення
Державного фонду підтримки регіональних засобів масової інформації»
прийнято, додається.
Підгорний А.В. оголосив сьому сесію обласної ради восьмого
скликання закритою.

Голова

А. ПІДГОРНИЙ

