
 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

сьомого скликання 

                                           

перша сесія 

 

                                                          П Р О Т О К О Л 

 

третього пленарного засідання 

обласної ради 

 

25.12.2015                                               м. Черкаси                             №  3 

 

                                     

 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    84    

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -  63   

 

3. Присутніх запрошених осіб     -  16    

    

 

   (Списки  додаються) 

 

 

Головуючий:  Вельбівець О.І. 

 

 

Секретаріат:  Яріш А.А., Маргарян А.Д., Лошков О.Г., Костюченко В.О., 

Рибченко О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок денний: 

 

1. Про обрання голів постійних комісій  обласної ради  

2. Про утворення президії обласної ради 

3. Про утворення тимчасової контрольної комісії обласної ради з 

контролю за розслідуванням фальсифікацій виборів до обласної ради 

 

 

І. Оголошення заяв, звернень, повідомлень 

 

ВИСТУПИЛИ:   
 

Вельбівець О.І. поінформував, що відповідно до статті 26 Регламенту 

обласної ради керівником  фракції «БПП «Солідарність» обрано Омаргалієва 

Костянтина Сапартаєвича. 

Ботнар Ю.А., Ковбоша О.Р., Волкович В.М., Юрченко О.В.,          

Мушієк М.Г., Желяєв Д., Праведник О.П., Коваленко В.М., Костюченко В.О., 

Далібожак І.С., Рябошлик О.В., Сахно А.П. 

ІІ. Порядок денний  

ВИСТУПИЛИ:  

Ботнар Ю.А., який вніс пропозицію включити до порядку денного 

першої сесії питання  «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Президента України П.Порошенка, Голови Верховної Ради України 

В.Гройсмана щодо законодавчого врегулювання обігу вогнепальної зброї. 

 

Голосування за пропозицію Ботнара Ю.А. 

«За» -58 , «Проти» -1 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -1. 

 

Ботнар Ю.А. запропонував включити до порядку денного сесії питання 

«Про звернення до Верховної Ради України щодо відставки уряду під 

керівництвом Арсенія Яценюка». 

 

Голосування за пропозицію Ботнара Ю.А.  

«За»-22, «Проти»-10, «Утрималося»-7, «Не голосувало»-22. 

 



Ботнар Ю.А. запропонував включити до порядку денного питання 

«Про висловлення недовіри Президенту України Петру Порошенку та Уряду 

під керівництвом Арсенія Яценюка». 

 

Голосування за пропозицію Ботнара Ю.А.  

«За»-22, «Проти»-12, «Утрималося»-11, «Не голосувало»-16. 

 

Омаргалієв К.С. вніс пропозицію включити до порядку денного 

питання «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.01.2015             

№ 36-1/VІ «Про обласний бюджет на 2015 рік». 

Голосування за пропозицію Омаргалієва К.С.  

«За»-58, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-3. 

 

Вельбівець О.І. вніс пропозицію включити до порядку денного питання 

«Про внесення змін до складу постійних комісій обласної ради» та 

розглянути його першим.  

Голосування за пропозицію Вельбівця О.І.  

«За»-49, «Проти»-1, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-9. 

 

Легойда С.М.  запропонувала включити до порядку денного питання 

«Про депутатський запит до Президента України, Прем’єр-міністра України, 

Міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України щодо 

неналежного виконання обов’язків та покривання злочинів зі збуту 

наркотичних речовин в.о. начальника Уманського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в області Школенка В.А.» 

Голосування за пропозицію Легойди С.М.  

«За»-47, «Проти»-3, «Утрималося»-4, «Не голосувало»-7. 

 

Омаргалієв К.С. запропонував внести зміни до проекту рішення «Про 

внесення змін до складу постійних комісій обласної ради» щодо депутата 

Коверського А.М. 

Голосування за пропозицію Омаргалієва К.С.  

«За»-50, «Проти»-2, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-9. 

 

Гайович В.Ю. запропонував внести зміни до проекту рішення «Про 

внесення змін до складу постійних комісій обласної ради» щодо депутатів 

Морозюк М.О., Бачинської І.І. 



Голосування за пропозицію Гайовича В.Ю.  

«За»-52, «Проти»-2, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-7. 

Рибченко О.В. запропонував оголосити перерву на 15 хвилин у роботі 

пленарного засідання. 

Голосування за пропозицію Рибченка О.В..  

«За»-46, «Проти»-6, «Утрималося»-3, «Не голосувало»-9. 

Вельбівець О.І. оголосив перерву у роботі пленарного засідання. 

(Після перерви) 

Проведення перереєстрації депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 62 депутати 

 

III. Розгляд питань порядку денного пленарного засідання 

1. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. «Про внесення змін до складу постійних комісій 

обласної ради» 

Проведення перереєстрації депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 63 депутати 

 

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до складу постійних комісій 

обласної ради» зі змінами приймається, додається. 

«За»-58, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-5. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. «Про обрання голів постійних комісій  обласної ради»  

ВИСТУПИЛИ:  

Омаргалієв К.С. запропонував за обрання семи голів постійних комісій 

проголосувати «пакетно», а за  обрання головою постійної комісії з питань 

комунальної власності, підприємництва та регуляторної політики  -  

Кравцової Наталії Олегівни провести окреме голосування у зв’язку з її 

відсутністю на пленарному засіданні. 

Лупашко О.В., Ботнар Ю.А.,  Лашкул В.Г.,  Коваленко В.М. 

Голосування за пропозицію Омаргалієва К.С.  



«За»-53, «Проти»-0, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-8. 

 

 

Голосування за обрання Кравцової Н.О. головою комісії:  
«За»-59, «Проти»-2, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-1. 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про обрання голів постійних 

комісій  обласної ради» приймається, додається. 

«За»-56, «Проти»-0, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-5. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Вельбівця О.І. «Про утворення президії обласної ради» 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про утворення президії обласної 

ради» приймається, додається.  

«За»-61, «Проти»-0, «Утрималося»-2, «Не голосувало»-0. 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. «Про утворення тимчасової контрольної комісії обласної 

ради з контролю за розслідуванням фальсифікацій виборів до обласної ради» 

 

ВИСТУПИЛИ: Гайович В.Ю., Рибченко О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про утворення тимчасової 

контрольної комісії обласної ради з контролю за розслідуванням 

фальсифікацій виборів до обласної ради»приймається, додається. 

 

Голосування за пропозицію Гайовича В.Ю. щодо депутата      

Морозюка М.О. 

«За»-61, «Проти»-1, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-0. 

 

Голосування за склад тимчасової комісії 

«За»-62, «Проти»-0, «Утрималося»-1, «Не голосувало»-0. 

 

 

Голосування за обрання головою тимчасової комісії Давиденка О.Г. 

«За»-52, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-11. 

 



5. СЛУХАЛИ:  

Ботнара Ю.А.  «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Президента України П.Порошенка, Голови Верховної Ради України 

В.Гройсмана щодо законодавчого врегулювання обігу вогнепальної зброї». 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів 

Черкаської обласної ради до Президента України П.Порошенка, Голови 

Верховної Ради України В.Гройсмана щодо законодавчого врегулювання 

обігу вогнепальної зброї» приймається, додається. 

«За»-56, «Проти»-4, «Утрималося»-3, «Не голосувало»-0. 

 

6. 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: Копійченко В.П., Коваленко В.М., Лошков О.Г.,       

Яріш А.А., Гайович В.Ю., Мельник І.М., Легойда С.М. 

(Проведення спільного засідання постійних комісій обласної ради) 

ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради 

від 21.01.2015 № 36-1/VІ «Про обласний бюджет на 2015 рік» приймається, 

додається. 

«За»-63, «Проти»-0, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-0. 

 

7. СЛУХАЛИ:  

Маргарян А.Д. «Про депутатський запит до Президента України, 

Прем’єр-міністра України, Міністра внутрішніх справ України, Генерального 

прокурора України щодо неналежного виконання обов’язків та покривання 

злочинів зі збуту наркотичних речовин в.о. начальника Уманського відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в області Школенка В.А.» 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Гайович В.Ю., Судакевич В.Г., 

Похолючук Р.В., Морозова О.О., Яріш А.А., Рибченко О.В., Лашкул В.Г. 

 

 

 

 



ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення до Президента України, 

Прем’єр-міністра України, Міністра внутрішніх справ України, Генерального 

прокурора України щодо встановлення причетності до розповсюдження 

наркотичних засобів в місті Умань в.о. начальника Уманського відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в області Школенка В.А. 

та інших працівників Уманського відділу поліції» (із змінами) приймається, 

додається. 

«За»-49, «Проти»-4, «Утрималося»-9, «Не голосувало»-1. 

 

Різне. 

ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А., Лошков О.Г., Плічко Г.І., Рибченко О.В., 

Коваленко В.М., Гайович В.Ю. 

ВИРІШИЛИ: провести 29 грудня 2015 року о 9.00 спільне засідання 

постійних комісій обласної ради, на якому розглянути проект обласного 

бюджету на 2016 рік. 

«За»-57, «Проти»-1, «Утрималося»-0, «Не голосувало»-5. 

 

 

Голова                                                                                              О.Вельбівець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


