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Порядок денний:
1. Про обрання першого заступника голови обласної ради
2. Про обрання заступника голови обласної ради
3. Про реєстрацію депутатських фракцій в обласній раді
4. Про утворення та обрання постійних комісій обласної ради
5. Про утворення президії обласної ради
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 66 депутатів.
ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Михайлюк З.А., Лупашко О.В., Ющенко О.
І. Порядок денний сесії
ВИСТУПИЛИ:
Ткаченко Ю.О., який запропонував включити до порядку денного
першої сесії питання «Про внесення змін до рішення обласної від 21.01.2015
№ 36-1/VІ «Про обласний бюджетна 2015 рік», так як воно потребує
невідкладного розгляду, тому що стосується здійснення своєчасної виплати
заробітної плати працівникам бюджетних установ області, розрахунків за
комунальні послуги та енергоносії та інших першочергових видатків.
Голосування за пропозицію Ткаченка Ю.О.
«За»-50, «Проти»-2, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-15.
Рибченко О.В. звернувся з проханням поставити на голосування
звернення до Центральної виборчої комісії, в якому просити ЦВК надати
представників для вивчення ситуації по Черкаській ОВК.
Мушієк М.Г., який зазначив, що підтримає депутата Рибченка О.В. у
питанні звернення до ЦВК щодо заміни складу обласної виборчої комісії, а
також звернувся до Ткаченка Ю.О. з пропозицією проконтролювати хід
розгляду справи з фальшування виборів до обласної ради правоохоронними
органами.
Голосування за пропозицію Рибченка О.В.
«За»-20, «Проти»-15, «Утрималося»-11, «Не голосувало»-21.
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Проведення перереєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 73 депутати.
Повторне голосування за пропозицію Рибченка О.В.
«За»-34, «Проти»-14, «Утрималося»-11, «Не голосувало»-14.
Ботнар Ю.А., запропонував головуючому на кожній сесії надавати
депутатам час на виступ з їхніх звернень, заяв, повідомлень. Також зачитав
заяву фракції ВО «Свобода», в якій зазначено про недоцільність перебування
на посаді начальника УСБУ в Черкаській області Олега Бойка.
Запропонував включити до порядку денного сесії питання «Про
звернення до Верховної Ради України щодо відставки уряду під
керівництвом Арсенія Яценюка» та «Про висловлення недовіри Президенту
України Петру Порошенку та Уряду під керівництвом Арсенія Яценюка».
Голосування за пропозицію Ботнара Ю.А. про включення до порядку
денного питання «Про звернення до Верховної Ради України щодо відставки
уряду під керівництвом Арсенія Яценюка»
«За»-37, «Проти»-8, «Утрималося»-6, «Не голосувало»-22.
Голосування за пропозицію Ботнара Ю.А. про включення до порядку
денного питання «Про висловлення недовіри Президенту України Петру
Порошенку та Уряду під керівництвом Арсенія Яценюка».
«За»-26, «Проти»-13, «Утрималося»-8, «Не голосувало»-26.
Зуєнко В.Л., який виступив із заявою фракції ВО «Свобода» щодо
фальсифікації результатів виборів депутатів до Черкаської обласної ради та
запропонував включити в порядок денний сесії питання про утворення
тимчасової контрольної комісії з контролю за розслідуванням фальсифікацій
виборів до обласної ради (заява додається).
Голосування за пропозицію Зуєнка В.Л.
«За»-45, «Проти»-3, «Утрималося»-9, «Не голосувало»-16.
Мушієк М.Г. зазначив, що для того, щоб утворити комісію не треба ще
окремого голосування, не має потреби це питання вносити в порядок денний
сесії. Комісія вже створена, для створення комісії не потрібна більшість
депутатського корпусу, достаньо1/3. Також звернув увагу присутніх на
порушене питання щодо доцільності перебування на посаді начальника
УСБУ в Черкаській області Бойка О.В. Звернувся до громадських організацій
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з питанням, чого немає пікетів, їх реакції, звернень в пресі, звернень до
депутатів обласної ради з приводу перебування на посаді Бойка О.В.
Булатецький М.І. виступив з реплікою, що, аналізуючи голосування з
попередніх питань, в обласній раді спостерігається змова окремих сил, тому,
що важливі питання про фальсифікацію виборів, про недовіру Уряду, не
знаходять підтримки у депутатів. Запропонував проводити поіменне
голосування на табло в залі.
Воронов С.П. виступив із заявою фракції ВО «Свобода» щодо репресій
нинішньої влади проти політичних опонентів (заява додається).
Коварський О.М. запропонував розглянути першочергово питання
«Про реєстрацію депутатських фракцій в обласні раді» та «Про утворення та
обрання постійних комісій обласної ради».
Вельбівець О.І. поінформував депутатів про реєстрацію депутатських
фракцій в обласній раді (інформація додається).
Мушієк М.Г. звернувся до правоохоронних органів щодо перевірки
інформації відносно радника голови облдержадміністрації Білика В.Г.,
висловленої під час проведення координаційної наради 07.12.2015 в
облдержадміністрації.
Булатецький М.І. запропонував Мушієку М.Г. зняти з розгляду
пропозицію щодо Білика В.Г.
Скіченко А.П. вніс пропозицію припинити виступи і оголошення заяв
депутатами та перейти до розгляду питань порядку денного сесії.
Голосування за пропозицію Скіченка А.П.
«За»-63, «Проти»-4, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-6.
1. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. , який вніс кандидатуру Тарасенка В.П. на посаду
першого заступника голови обласної ради.
ВИСТУПИЛИ:
Бурсак О.В., який підтримав кандидатуру Тарасенка В.П. на посаду
першого заступника голови обласної ради.
Тарасенко В.П. ознайомив присутніх зі своєю біографією.
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В обговоренні кандидатури взяли участь депутати: Зуєнко В.Л.,
Ботнар Ю.А., Булатецький М.І.
Проведення перереєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 62 депутати.
Мушієк М.Г. зазначив, що фракція ВО «Батьківщина» не братиме участі
у голосуванні з цього питання.
Ботнар Ю.А. зазначив, що фракція ВО «Свобода» також не братиме
участі у голосуванні з цього питання.
Голосування за припинення обговорення висунутої кандидатури
«За»-65, «Проти»-1, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-5.
Вельбівець О.І. зачитав склад лічильної комісії, утвореної на першому
пленарному засіданні першої сесії 20 листопада 2015 року. Запропонував
фракції ВО «Батьківщина» внести кандидатуру до складу комісії замість
відсутнього депутата Гури С.В.
Коваленко В.М. запропонувала одночасно розглянути й питання
обрання заступника голови обласної ради.
Мушієк М.Г. запропонував кандидатуру депутата Кравцової Н.О. до
складу лічильної комісії.
Голосування за пропозицію Мушієка М.Г.
«За»-65, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-6.
Вельбівець О.І. оголосив перерву для організації роботи лічильної
комісії.
(Після перерви)
ВИСТУПИЛИ:
Долібожак В.М. – голова лічильної комісії, яка ознайомила депутатів з
процедурою проведення таємного голосування.
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Вельбівець О.І. оголосив перерву для проведення таємного
голосування.
(Після перерви)
Проведення перереєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 69 депутатів
ВИСТУПИЛИ:
Далібожак В.М. зачитала протокол № 3 засідання лічильної комісії
(додається). Повідомила, що у результаті таємного голосування
Тарасенко В.П. одержав необхідну кількість голосів (43) і обраний першим
заступником голови обласної ради.
Голосування за затвердження
результатів таємного голосування
«За»-55, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-15.
Голосування за присвоєння
першому заступнику голови обласної ради ІІІ рангу
посадової особи місцевого самоврядування.
«За»-53, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-17.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про обрання першого заступника
голови обласної ради» приймається, додається.
2. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І., який вніс кандидатуру депутата Рибченка О.В. на
посаду заступника голови обласної ради.
ВИСТУПИЛИ:
Рибченко О.В. ознайомив присутніх зі своєю біографією.
В обговоренні кандидатури взяли участь Булатецький М.І.,
Коверський А.М., Воронов С.П.
Ботнар Ю.А. зазначив, що фракція ВО «Свобода» не братиме участі у
голосуванні з цього питання.
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Сегеда А.В. зазначив, що ПП «Українське об’єднання патріотів –
УКРОП» також не братиме участі у голосуванні з цього питання.
Голосування за припинення обговорення висунутої кандидатури.
«За»-67, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-5.
Вельбівець О.І. оголосив перерву для проведення таємного
голосування.
(Після перерви)
Проведення перереєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 63 депутати
ВИСТУПИЛИ:
Далібожак В.М. зачитала протокол № 4 засідання лічильної комісії
(додається). Повідомила, що в результаті таємного голосування
Рибченко О.В. не одержав необхідну кількість голосів і не обраний
заступником голови обласної ради.
Голосування за затвердження
результатів таємного голосування
«За»-57, «Проти»-1, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-7.
Проведення перереєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 64 депутати
Голосування за затвердження
результатів таємного голосування
«За»-53, «Проти»-1, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-10.
3. СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І., який ознайомив депутатів з проектом рішення щодо
утворення та складу постійних комісій обласної ради.
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ВИСТУПИЛИ:
Ботнар Ю.А. , який запропонував об’єднати комісії з питань
агропромислового розвитку та земельних відносин та з питань екології,
використання природних ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій.
Голосування за пропозицію Ботнара Ю.А.
«За»-9, «Проти»-34, «Утрималося»-9, «Не голосувало»-13.
Парамонов В.В. вніс пропозицію включити депутата Омаргалієва К.С.
до складу постійної комісії з питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Голосування за пропозицію Парамонова В.В..
«За»-50, «Проти»-4, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-10.
Гайович В.Ю. запропонував назву постійної комісії з питань освіти,
науки, культури, молодіжної політики та спорту доповнити словом
«духовності».
Ботнар Ю.А. висловив заперечення з цього питання.
Голосування за пропозицію Гайовича В.Ю.
«За»-33, «Проти»-24, «Утрималося»-5, «Не голосувало»-4.
Гайович В.Ю. вніс пропозицію включити депутата Нестеренка І.І. до
складу постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту
населення.
Голосування за пропозицію Гайовича В.Ю.
«За»-46, «Проти»-11, «Утрималося»-3, «Не голосувало»-6.
Гайович В.Ю. вніс пропозицію включити депутата Пошиваника М.М.
до складу постійної комісії з питань екології, використання природних
ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Голосування за пропозицію Гайовича В.Ю.
«За»-49, «Проти»-11, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-5.
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Голосування за склад комісій
із змінами і доповненнями в цілому
«За»-55, «Проти»-1, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-10.
СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. про обрання голів постійних комісій обласної ради.
Запропонував обрати депутата Боднарук В.В. головою постійної комісії з
питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та
захисту прав людини.

ВИСТУПИЛИ:
Булатецький М.І., який запропонував надати інформацію щодо
розподілу та приналежності відповідно до фракцій голів постійних комісій.
Ботнар Ю.А. вніс пропозицію обрати депутата Лошкова О.Г. головою
постійної комісії з питань регламенту, місцевого самоврядування,
забезпечення правопорядку та захисту прав людини.

Голосування за пропозицію Ботнара Ю.А.
«За»-21, «Проти»-22, «Утрималося»-13, «Не голосувало»-12.
Голосування за пропозицію Вельбівця О.І.
«За»-42, «Проти»-15, «Утрималося»-4, «Не голосувало»-7.
Мушієк М.Г. зазначив, що фракція ВО «Батьківщина» у голосуванні
участі не братиме та не претендує на посади голів постійних комісій обласної
ради.
Ботнар Ю.А. наполіг на поверненні до голосування з питання обрання
депутата Лошкова О.Г. головою постійної комісії з питань регламенту,
місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав
людини.
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Голосування за повернення до голосування з питання обрання голови
постійної комісії з питань регламенту, місцевого самоврядування,
забезпечення правопорядку та захисту прав людини
«За»-51, «Проти»-6, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-10.
Ботнар Ю.А. повторно вніс пропозицію щодо обрання депутата
Лошкова О.Г. головою постійної комісії з питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини.
Голосування за пропозицію Ботнара Ю.А.
«За»-23, «Проти»-18, «Утрималося»-19, «Не голосувало»-8.
Голосування за пропозицію Вельбівця О.І.
«За»-32, «Проти»-18, «Утрималося»-3, «Не голосувало»-15.
Рибченко О.В. зазначив, що депутати Партії ветеранів Афганістану не
братимуть участі у голосуванні з цього питання.
ВИСТУПИЛИ:
Булатецький М.І., Коваленко В.М., Озірний О.А., Ботнар Ю.А.,
Мушієк М.Г., Легойда С.М.

Голосування за повернення до голосування з питання обрання голови
постійної комісії з питань регламенту, місцевого самоврядування,
забезпечення правопорядку та захисту прав людини
«За»-56, «Проти»-1, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-18.
Голосування за пропозицію Ботнара Ю.А.
(щодо депутата Лошкова О.Г.)
«За»-22, «Проти»-16, «Утрималося»-21, «Не голосувало»-9.
Голосування за пропозицію Вельбівця О.І.
(щодо депутата Боднарук В.В.)
«За»-37, «Проти»-19, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-10.
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ВИСТУПИЛИ:
Коверський А.М., Мушієк М.Г.
Голосування за припинення розгляду питання
«Про утворення та обрання постійних комісій обласної ради»
«За»-38, «Проти»-17, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-1.

Проведення перереєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 57 депутати
Проведення перереєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 62 депутати
Голосування за припинення
розгляду питання
«Про обрання голів постійних комісій обласної ради»
«За»-40, «Проти»-19, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-2.

Повторне голосування
за припинення розгляду питання
«Про обрання голів постійних комісій обласної ради»
«За»-42, «Проти»-19, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-1.
ВИСТУПИЛИ:
Озірний О.А., Парамонов В.В., Ботнар Ю.А., Коваленко В.М.
Голосування за припинення обговорення питання «Про обрання голів
постійних комісій обласної ради»
«За»-52, «Проти»-10, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-1.
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Вельбівець О.І. вніс пропозицію проголосувати за пункти 1 та 2
проекту рішення «Про утворення та обрання постійних комісій обласної
ради». Пункт 3 проекту рішення виключити. Питання обрання голів
постійних комісій розглянути на черговому пленарному засіданні сесії
обласної ради.
Голосування за проект рішення
«Про утворення та обрання постійних комісій обласної ради».
«За»-62, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-1.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про утворення та обрання постійних комісій
обласної ради» приймається, додається.
ВИСТУПИЛИ:
Мушієк М.Г., який запропонував з метою заощадження часу провести
без перерви спільне розширене засідання постійних комісій обласної ради у
великій сесійній залі, де обговорити питання «Про внесення змін до рішення
обласної ради від 21.01.2015 № 36-1/VІ «Про обласний бюджет на 2015 рік»
Голосування за пропозицію Мушієка М.Г.
«За»-45, «Проти»-8, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-10.
ВИРІШИЛИ:
провести спільне засідання постійних комісій обласної ради у великій
сесійній залі, на якому розглянути питання та проект рішення «Про внесення
змін до рішення обласної ради від 21.01.2015 № 36-1/VІ «Про обласний
бюджет на 2015 рік».
4. СЛУХАЛИ:
Кравченко Н.М. «Про внесення змін до рішення обласної ради від
21.01.2015 № 36-1/VІ «Про обласний бюджет на 2015 рік»
ВИСТУПИЛИ:
Коваленко В.М., Ботнар Ю.А., Далібожак В.М., Мушієк М.Г.,
Криворучко О.М., Лошков О.Г., Скіченко А.П., Булатецький М.І.,
Ткаченко Ю.О., Костюченко В.О., Плічко Г.І.
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Голосування за припинення обговорення
питання «Про внесення змін до рішення обласної ради
від 21.01.2015 № 36-1/VІ
«Про обласний бюджет на 2015 рік»
«За»-58, «Проти»-0, «Утрималося»-6, «Не голосувало»-0.

Голосування за проект рішення
«Про внесення змін до рішення обласної ради
від 21.01.2015 № 36-1/VІ
«Про обласний бюджет на 2015 рік» за основу
«За»-57, «Проти»-0, «Утрималося»-7, «Не голосувало»-0.

Голосування за проект рішення
«Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.01.2015 № 36-1/VІ
«Про обласний бюджет на 2015 рік» в цілому
«За»-57, «Проти»-0, «Утрималося»-7, «Не голосувало»-8.
ВИРІШИЛИ:
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради
від 21.01.2015 № 36-1/VІ «Про обласний бюджет на 2015 рік» приймається,
додається.
Вельбівець О.І. запропонував зробити перерву у роботі сесії.
Голосування за пропозицію голови обласної ради Вельбівця О.І.
«За»-60, «Проти»-1, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-2.
Вельбівець О.І. оголосив перерву у проведенні сесії.
Голова

О.Вельбівець

