ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА
сьомого скликання
перша сесія
ПРОТОКОЛ
першого пленарного засідання
обласної ради
м. Черкаси

20.11.2015

№ 1

1. Обрано депутатів до обласної ради

- 84

2. Взяли участь у роботі сесії
обласної ради

- 84

3. Присутніх запрошених осіб
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(Списки додаються)
У роботі сесії взяли участь: народний депутат України Вовк В.І.,
головний консультант Управління по зв’язках з
місцевими органами влади і органами місцевого
самоврядування Апарату Верховної Ради України
Будник М.А.
Головуючі: Габ В.П., Ткаченко Ю.О., Вельбівець О.І.
Тимчасова президія: Ткаченко Ю.О., Коваленко В.М., Мушієк М.Г.,
Гайович В.Ю.
Секретаріат:

Яріш А.А., Маргарян А.Д., Лошков О.Г., Костюченко В.О.,
Рибченко О.В.
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Порядок денний:
1. Про обрання голови обласної ради
2. Про обрання першого заступника голови обласної ради
3. Про обрання заступника голови обласної ради
4. Про реєстрацію депутатських фракцій в обласній раді
5. Про утворення та обрання постійних комісій обласної ради
6. Про утворення президії обласної ради
ВИСТУПИЛИ: Габ В.П. – заступник голови обласної виборчої комісії, яка
поінформувала присутніх про підсумки виборів депутатів обласної ради сьомого
скликання та оголосила, що відповідно до статті 4 Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад» депутати обласної ради сьомого скликання набули своїх
повноважень.
Голосування за склад тимчасової президії
«За» -77, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6.
І Затвердження порядку денного сесії
Голосування за порядок денний за основу:
«За» -80 , «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» -2 .
ВИСТУПИЛИ:
Ботнар Ю.А., який вніс пропозицію четверте питання порядку денного
розглянути першим;
громадянин (не представився), який запропонував оголосити хвилину
мовчання за загиблими Героями Небесної сотні;
Мушієк М.Г., вніс пропозицію оголосити перерву з метою внесення змін до
Регламенту обласної ради;
Булатецький М.І. запропонував конкретизувати, які зміни необхідно внести
до Регламенту обласної ради;
Парамонов В.В. звернув увагу присутніх, що порядок денний засідання
сесії погоджений та внесений робочою групою з підготовки першої сесії
обласної ради сьомого скликання та вніс пропозицію дотримуватися Регламенту
обласної ради.
Мушієк М.Г. наполіг на внесенні змін до Регламенту обласної ради,а саме
зазначив,що стаття 26 не відображає дійсний склад фракцій в обласній раді,
нечітко виписано процедура обрання голови обласної ради;
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Булатецький М.І. запропонував публічно проводити процедуру висунення
кандидатів на посаду голови обласної ради;
Ткаченко Ю.О. зазначив, що процедуру проведення таємного голосування і
визначення його результатів зазначено у статті 19 Регламенту обласної ради.
Голосування за пропозиції депутатів:
Ботнара Ю.А.
«За» -36 , «Проти» -24 , «Утрималося» - 3, «Не голосувало» -20 .
Мушієка М.Г.
«За» -18 , «Проти» -40 , «Утрималося» - 11 «Не голосувало» -14 .
Голосування за порядок денний в цілому
«За» -71 , «Проти» -1 , «Утрималося» - 1 «Не голосувало» -10 .
1. ВИСТУПИЛИ:
Мушієк М.Г. висунув від фракції ПП ВО «Батьківщина» в Черкаській
обласній раді кандидатуру депутата обласної ради Овчаренка С.А;
Ткаченко
Ю.О.
зачитав
рішення
фракції
«Партія
"БПП
"СОЛІДАРНІСТЬ"» та висунув кандидатуру депутата обласної ради
Вельбівця О.І.;
Сахно А.П. вніс від Партії ветеранів Афганістану кандидатуру депутата
обласної ради Рибченка О.В.;
Сегеда А.В. зазначив, що ПП «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ
– УКРОП» не буде співпрацювати в обласній раді з представниками Партії
"БПП "СОЛІДАРНІСТЬ" та не висуватимуть кандидатів на керівні посади в
Черкаській обласній раді;
Булатецький
Коваленко В.М.

М.І.

висунув

кандидатуру

депутата

обласної

ради

Голосування за припинення висунення кандидатур на посаду голови
обласної ради:
«За» -75, «Проти» - 2, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 5.
Голосування за регламент розгляду питання «Про обрання голови обласної
ради»:
«За» -77, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
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ВИСТУПИЛИ:
Овчаренко С.А., Вельбівець О.І., Мушієк М.Г., Булатецький М.І.,
Омаргалієв К.С., Ботнар Ю.А., Ткаченко Ю.О., Коваленко В.М., Парамонов В.В.;
представник НВР «Правий Сектор», який зачитав звернення до депутатів
Черкаської обласної ради сьомого скликання від НВР «Правий Сектор» (до
матеріалів сесії додається);
Рибченко О.В. оголосив про зняття своєї кандидатури на посаду голови
обласної ради;
Свердел В. - представник від громадськості Шполянського району, який
зазначив, що він виступає від імені громади, яка підтримує Коваленко В.М.
(звернення громадських організацій додаються до матеріалів сесії);
Скалько О.І. - голова громадської ради при Черкаській обласній раді та
Черкаській обласній державній адміністрації, який зазначив, що кандидатура
жодного з претендентів не обговорювалася з громадською радою, наголосив на
необхідності співпраці в подальшому;
представник Правового Сектору з позивним «Немирний», який зазначив,
що на Черкащині створено таємну організацію національно-патріотичного
спрямування «Холодний Яр» та виступив з критикою діяльності чинної влади та
попередив депутатів обласної ради про їх відповідальність перед громадою;
Булатецький М.І. запропонував підтримати Коваленко В.М. та не
підтримувати владу, звернувся до Овчаренка С.А. з пропозицією зняти свою
кандидатуру і процедуру голосування по питанню «Про обрання голови обласної
ради» проводити у відкритому режимі.
Голосування за припинення обговорення по питанню «Про обрання голови
обласної ради»:
«За» -77, «Проти» - 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 6.
Ткаченко Ю.О. зазначив про необхідність проведення окремого
голосування за кожну кандидатуру, які висуваються на посаду голови обласної
ради, та включення їх прізвищ, імен і по батькові до бюлетеня в алфавітному
порядку.
Голосування за включення до бюлетеня Вельбівця О.І.:
«За» -53, «Проти» - 2, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 24.
Голосування за включення до бюлетеня Коваленко В.М.:
«За» -55, «Проти» - 3, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 21.
Голосування за включення до бюлетеня Овчаренка С.А.:
«За» -44, «Проти» - 17, «Утрималося» - 5, «Не голосувало» - 18.
Голосування за бюлетень з внесеними кандидатурами:
«За» -78, «Проти» - 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 4.
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Ткаченко Ю.О. озвучив пропозиції робочої групи з підготовки першої сесії
обласної ради та запропонував такий склад лічильної комісії:
Погорілий В.Г.,
Павличук В.М.,
Гура С.В.
Копійченко В.П.
Редька Р.В.,
Зуєнко В.Л.
Далібожак В.М.
Захарцев П.П.
Гайович В.Ю. запропонував ввести
Нестеренка І.І. замість Копійченка В.П.

до

складу

лічильної

комісії

Голосування за склад лічильної комісії:
«За» -81, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
Ткаченко Ю.О. оголошує перерву для організації роботи лічильної комісії.
(Після перерви)
ВИСТУПИЛИ:
Далібожак В.М. зачитала протокол №1 засідання лічильної комісії по
розподілу обов’язків і повідомила порядок голосування (додається).
Ткаченко Ю.О. оголосив перерву для проведення таємного голосування.
(Після перерви)
ВИСТУПИЛИ:
Далібожак В.М. зачитала протокол №2 засідання лічильної комісії та
(додається). Повідомила, що у результаті таємного голосування по виборах
голови обласної ради кандидатури отримали таку кількість голосів:
Вельбівця О.І. - 49,
Коваленко В.М. – 8,
Овчаренко С.А. – 21.
Голосування за затвердження результатів таємного голосування:
«За» -53, «Проти» - 1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 17.
Голосування за присвоєння голові обласної ради І рангу посадової особи
місцевого самоврядування :
«За» -52, «Проти» - 2, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 17.
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ВИСТУПИЛИ:
Коваленко В.М., яка зачитала заяву про вихід з депутатської фракції ПП
ВО "ЧЕРКАЩАНИ" в Черкаській обласній раді
Булатецький М.І., Мушієк М.Г., Рибченко О.В., Коваленко В.М.,
Ботнар Ю.А.
Вельбівець О.І. відповідно до статті 8, пункту 3 статті 16 Регламенту
обласної ради запропонував зробити перерву у роботі сесії для проведення
консультацій з керівниками фракцій в обласній раді.
Голосування за пропозицію голови обласної ради Вельбівця О.І.:
«За» -44, «Проти» - 15, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6.
ВИСТУПИЛИ:
представник НВР «Правий Сектор», який повторно зачитав звернення до
депутатів Черкаської обласної ради сьомого скликання від НВР «Правий
Сектор» та запропонував проголосувати за звернення у відкритому режимі;
Мушієк М.Г. зазначив, що фракція ПП ВО "Батьківщина" в Черкаській
обласній раді у повному складі підтримує озвучене звернення;
Ботнар Ю.А. зазначив, що фракція ПП ВО "Свобода" в Черкаській
обласній раді готова проголосувати за це звернення та звернувся з проханням
провести перереєстрацію депутатів;
Коваленко В.М., яка заявила, що підтримує звернення;
Гайович В.Ю. зазначив що депутати від Радикальної партії Олега Ляшка
підтримують звернення в повному складі.
Голосування за повернення до роботи сесії:
«За» -31, «Проти» - 0, «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 7.
Голова

О. Вельбівець

