
 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

VIII скликання 

 

ПРОТОКОЛ  

 

19.02.2021                                          м. Черкаси                           № 4/3/3/3/3/3 

  

спільного засідання постійних комісій обласної ради  

з питань регламенту, місцевого самоврядування, 

забезпечення правопорядку та захисту прав людини,  

з питань розвитку інфраструктури та житлово-

комунального господарства,  

з питань агропромислового розвитку та земельних 

відносин,  

з питань освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту,  

з питань екології, використання природних ресурсів 

та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,  

з питань комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

члени постійної комісії з питань регламенту, місцевого самоврядування, 

забезпечення правопорядку та захисту прав людини – 5 

ПРИСУТНІ: 

голова комісії – Куклін О. В. 

члени комісії: Маргарян А. Д., Циганок О.А. 

ВІДСУТНІ: Скіченко А. П., Тарасенко В. П. 

 

члени постійної комісії з питань розвитку інфраструктури та житлово-

комунального господарства – 5 

ПРИСУТНІ: 

члени комісії: Клімов Є. П., Ковальчук О. С., Мкртчян А. А., Таран Є. В. 

ВІДСУТНІ: Петренко О. М. 

 

члени постійної комісії з питань агропромислового розвитку та земельних 

відносин – 5 

ПРИСУТНІ: 

голова комісії – Гончаренко В. Г. 

члени комісії: Буцько С. А., Помченко О. В., Сегеда Ю. Ю., 

ВІДСУТНІ: Дикун Л. Є. 
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члени постійної комісії з питань освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту – 7 

ПРИСУТНІ: 

голова комісії – Данилевський В. В. 

члени комісії: Волочай Т. В., Калініченко К. С., Коваль В. В., Похольчукк 

Р.В.,          Руда Н. С. 

ВІДСУТНІ: Топчій І. В. 

 

члени постійної комісії з питань екології, використання природних ресурсів 

та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій – 9 

ПРИСУТНІ: 

голова комісії – Бондаренко В. О. 

члени комісії: Бабенко В. І., Воскобойнік О. А., Ковальчук Д. С., 

Коцур Ю. Н., Тиховська Я. М. 

ВІДСУТНІ: Ніжніков В. М., Плічко Г. І., Ткаченко А. М. 

 

члени постійної комісії з питань комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики – 7 

ПРИСУТНІ: 

голова комісії – Вусик В. Г. 

члени комісії: Братаніч В. А., Грабовський М. Ю., Кравцова Н. О., 

Олененко О. В. 

ВІДСУТНІ: Коваленко О. А., Чен В. Є.-Х. 

 

На засідання комісії запрошена: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів 

Черкаської обласної державної 

адміністрації 

 

Порядок денний:  

1. Про звіт про виконання обласного бюджету Черкаської області за 

2020 рік  
 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів 

Черкаської обласної державної 

адміністрації 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Олененко О.В., який повідомив присутніх, що, відповідно до 

Положення про постійні комісії Черкаської обласної ради, на спільному 

засіданні Комісій необхідно визначити головуючого та секретаря спільного 

засідання.  

Запропонував визначити головуючим спільного засідання голову 

постійної комісії з питань регламенту, місцевого самоврядування, 

забезпечення правопорядку та захисту прав людини Кукліна О. В. 
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Голосування за головуючого спільного засідання: 

 

Постійна комісія обласної ради з питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини: 
 

«За» – 3,   «Проти» – 0,   «Утрималися» – 0,   «Не голосували» – 0 
 

Рішення ухвалено. 

 

Постійна комісія обласної ради з питань розвитку інфраструктури та 

житлово-комунального господарства 
 

«За» – 3,   «Проти» – 0,   «Утрималися» – 0,   «Не голосували» – 1 
 

Рішення ухвалено. 
 

Постійна комісія обласної ради з питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 
 

«За» – 4,   «Проти» – 0,   «Утрималися» – 0,   «Не голосували» – 0 
 

Рішення ухвалено. 
 

Постійна комісія обласної ради з питань освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту 
 

«За» – 5,   «Проти» – 0,   «Утрималися» – 1,   «Не голосували» – 0 
 

Рішення ухвалено. 

 

Постійна комісія обласної ради з питань екології, використання 

природних ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

 

«За» – 6,   «Проти» – 0,   «Утрималися» – 0,   «Не голосували» – 0 

 

Рішення ухвалено. 

 

Постійна комісія обласної ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

«За» – 5,   «Проти» – 0,   «Утрималися» – 0,   «Не голосували» – 0 

 

Рішення ухвалено. 
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СЛУХАЛИ: 

Кукліна О. В., який запропонував внести кандидатуру для визначення 

секретаря спільного засідання. 

Поставив на голосування кандидатуру голови постійної комісії 

обласної ради з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики та 

спорту Данилевського В.В. для обрання секретарем спільного засідання. 

 

Голосування за секретаря спільного засідання: 

 

Постійна комісія обласної ради з питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини: 

 

«За» – 3,   «Проти» – 0,   «Утрималися» – 0,   «Не голосували» – 0 

 

Рішення ухвалено. 

 

Постійна комісія обласної ради з питань розвитку інфраструктури та 

житлово-комунального господарства 

 

«За» – 4,   «Проти» – 0,   «Утрималися» – 0,   «Не голосували» – 0 

 

Рішення ухвалено. 

 

Постійна комісія обласної ради з питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

«За» – 4,   «Проти» – 0,   «Утрималися» – 0,   «Не голосували» – 0 
 

Рішення ухвалено. 

Постійна комісія обласної ради з питань освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту 

 

«За» – 5,   «Проти» – 0,   «Утрималися» – 0,   «Не голосували» – 1 
 

Рішення ухвалено. 

 

Постійна комісія обласної ради з питань екології, використання 

природних ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

 

«За» – 6,   «Проти» – 0,   «Утрималися» – 0,   «Не голосували» – 0 
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Рішення ухвалено. 

Постійна комісія обласної ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
 

«За» – 5,   «Проти» – 0,   «Утрималися» – 0,   «Не голосували» – 0 
 

Рішення ухвалено. 

 

СЛУХАЛИ: 

Кукліна О.В., який ознайомив членів комісії з проєктом порядку 

денного засідання й запропонував прийняти його за основу та в цілому. 
 

Голосування за порядок денний: 
 

Постійна комісія обласної ради з питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини: 

 

«За» – 3,   «Проти» – 0,   «Утрималися» – 0,   «Не голосували» – 0 
 

Постійна комісія обласної ради з питань розвитку інфраструктури та 

житлово-комунального господарства 

 

«За» – 4,   «Проти» – 0,   «Утрималися» – 0,   «Не голосували» – 0 
 

Постійна комісія обласної ради з питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

«За» – 4,   «Проти» – 0,   «Утрималися» – 0,   «Не голосували» – 0 
 

Постійна комісія обласної ради з питань освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту 

 

«За» – 6,   «Проти» – 0,   «Утрималися» – 0,   «Не голосували» – 0 
 

Постійна комісія обласної ради з питань екології, використання 

природних ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

 

«За» – 6,   «Проти» – 0,   «Утрималися» – 0,   «Не голосували» – 0 
 

Постійна комісія обласної ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
 

«За» – 5,   «Проти» – 0,   «Утрималися» – 0,   «Не голосували» – 0 
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Порядок денний затверджено. 

Головуючий запропонував перейти до розгляду питання порядку 

денного «Про звіт про виконання обласного бюджету Черкаської області за 

2020 рік». Надав слово доповідачу – директору Департаменту фінансів 

Черкаської облдержадміністрації Кравченко Н. М. 

Проєкт рішення додається до протоколу  

У присутніх на засіданні не виникло запитань до доповідача. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Куклін О. В. поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт 

рішення «Про звіт про виконання обласного бюджету Черкаської області за 

2020 рік» та рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні обласної 

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: 

підтримати проєкт рішення обласної ради «Про звіт про виконання 

обласного бюджету Черкаської області за 2020 рік» та рекомендувати до 

розгляду на пленарному засіданні обласної ради. 

 

Висновок № 4/3/3/3/3/3/1 додається до протоколу. 

 

Постійна комісія обласної ради з питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини: 

 

«За» – 3,   «Проти» – 0,   «Утрималися» – 0,   «Не голосували» – 0 
 

Рішення ухвалено. 
 

Постійна комісія обласної ради з питань розвитку інфраструктури та 

житлово-комунального господарства 

 

«За» – 4,   «Проти» – 0,   «Утрималися» – 0,   «Не голосували» – 0 
 

Рішення ухвалено. 
 

Постійна комісія обласної ради з питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 
 

«За» – 4,   «Проти» – 0,   «Утрималися» – 0,   «Не голосували» – 0 
 

Рішення ухвалено. 
 

Постійна комісія обласної ради з питань освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту 
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«За» – 6,   «Проти» – 0,   «Утрималися» – 0,   «Не голосували» – 0 
 

Рішення ухвалено. 

Постійна комісія обласної ради з питань екології, використання 

природних ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

 

«За» – 6,   «Проти» – 0,   «Утрималися» – 0,   «Не голосували» – 0 

 

Рішення ухвалено. 

 

Постійна комісія обласної ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

«За» – 5,   «Проти» – 0,   «Утрималися» – 0,   «Не голосували» – 0 

 

Рішення ухвалено. 

 

 

 

Голова комісії з питань регламенту, 

місцевого самоврядування, 

забезпечення правопорядку та захисту 

прав людини 

 

О. КУКЛІН  

Заступник голови комісії з питань 

розвитку інфраструктури та житлово-

комунального господарства 

 

Є. КЛІМОВ 

Голова комісії з питань 

агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

В. ГОНЧАРЕНКО 

Голова комісії з питань освіти, науки, 

культури, молодіжної політики та 

спорту, секретар засідання 

 

В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  

Голова комісії з питань екології, 

використання природних ресурсів та 

ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

В. БОНДАРЕНКО 

Голова комісії з питань комунальної 

власності, підприємництва та 

В. ВУСИК  
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регуляторної політики 
 


