
 

 

 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VII скликання 

 

Двадцять п’ята  (позачергова) сесія 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

17.10.2018                                       м. Черкаси                                    №  44 

     

пленарного засідання 

обласної ради 

 

 

                        
 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    84 

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -    59 

 

3. Присутніх запрошених осіб     -    41 

    (Списки  додаються) 

 

 

 

 

 

Головуючий - Вельбівець О.І. 

Секретаріат:  Доманський В.М., Павличук В.М., Чен В.Є., Клімов Є.П., 

Ковбоша О.Р., Сегеда А.В., Пошиваник М.М. 
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Порядок денний: 

 

  1. Про внесення змін до перспективного плану формування територій 

громад Черкаської області 

Доповідає: 

Березань 

Ярослав Григорович 

Лошков  

Олександр Геннадійович 

- 

 

- 

заступник голови обласної державної 

адміністрації  

голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

 2. Про  внесення змін до програми розвитку рибного господарства 

водойм Черкаської області на 2014-2020 роки 

Доповідає: 

Колодка 

Ігор Леонідович 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

- 

 

- 

 

 

- 

начальник управління агропромислового 

розвитку обласної державної адміністрації 

голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 54  депутати. 

 

Вельбівець О.І. запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам'ять 

загиблих Героїв під час виконання бойових завдань Сергія Дронова та 

Антона Моспана, а також всіх українських воїнів і мирних громадян, які 

загинули в ході антитерористичної операції у східних областях України. 

  

(Хвилина мовчання) 

 

Вельбівець О.І. повідомив, що за пропозицією голови обласної 

державної адміністрації Ткаченка Ю.О. на розгляд позачергової сесії 

обласної ради сьомого скликання вносяться питання «Про внесення змін до 

перспективного плану формування територій громад Черкаської області» та 

«Про  внесення змін до програми розвитку рибного господарства водойм 

Черкаської області на 2014-2020 роки». 

 

Голосування за секретаріат: 

«За» - 51, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.  
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Вельбівець О.І. поінформував, що відповідно до Регламенту Черкаської 

обласної ради питання, які вносяться на розгляд сесії, в обов’язковому 

порядку попередньо розглядаються відповідними профільними комісіями. 

Засідання постійної комісії обласної ради з питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини, на 

якому заплановано розгляд питання «Про внесення змін до перспективного 

плану формування територій громад Черкаської області» не відбулося через 

відсутність кворуму. Тому відповідно до Регламенту обласної ради означене 

питання не може бути розглянуте на сесії обласної ради. 

 

Голосування за порядок денний (за основу) 

«За» - 48, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Вельбівець О.І., Маргарян А.Д.,           

Коваленко В.М., Омаргалієв К.С. 

 Мушієк М.Г. повідомив, що фракцією ВО «Свобода» та                        

ВО «Батьківщина» підготовлено звернення до Генеральної прокуратури 

України щодо звільнення із займаної посади прокурора Черкаської області 

Овчаренка С.А. Зазначив, що звернення на засіданні профільної комісії не 

розглядалося. Звернувся до голови обласної ради з проханням включити 

означене звернення до порядку денного позачергової сесії за умови, якщо це 

не суперечить Регламенту обласної ради.  

 Омаргалієв К.С. звернувся до голови обласної ради від імені фракції 

БПП «Солідарність» з проханням включити в порядок денний сесії питання 

«Про внесення змін до перспективного плану формування територій громад 

Черкаської області». 

 Вельбівець О.І. звернув увагу, що він, як голова обласної ради, не має 

права порушувати Регламент обласної ради та розглядати питання на сесії 

без розгляду його на засіданні профільної комісії. Заявив, що це пряме 

порушення Регламенту обласної ради. 

 Зазначив, що пропозицію депутата обласної ради Омаргалієва К.С. 

поставить на голосування, але депутати обласної ради мають самі 

визначитися: порушувати чи не порушувати Регламент обласної ради, так як 

таке рішення, може бути оскаржене в суді. 

 Повідомив, що надійшли заяви від представників громадськості з 

проханням надати їм час для виступу. 

 

Голосування за надання часу для виступу Кухарчуку Д. 

«За» - 39, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 16. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ: Северин О.Ф., Вельбівець О.І., Мушієк М.Г., Коломієць В.В.  

Коломієць В.В. запропонував повернутися до голосування щодо 

надання часу для виступу представникам громадськості. 
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Голосування за пропозицію депутата обласної ради Коломійця В.В. щодо 

повернення до голосування з надання часу для виступу Кухарчуку Д. 

«За» -46, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 9. 

 

ВИСТУПИЛИ: Кухарчук Д., Воронов С.П., Мушієк М.Г., Рибченко О.В., 

Вельбівець О.І., Баштан О.В., Ткаченко Ю.О., Березань Я.Г. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 53  депутати. 

 

ВИСТУПИЛИ: Гайович В.Ю., Березань Я.Г. 

 Гайович В.Ю. нагадав присутнім, що на минулій сесії оголошував 

депутатський запит з приводу беззаконня, яке відбувається на Канівщині 

щодо утворення «замовної громади», поіформував щодо відповіді, отриманої 

від прокуратури області. Зауважив Березаню Я.Г., що питання не узгоджене. 

Публічно звернувся до заступника прокурора області з проханням 

відреагувати на депутатське звернення та в інтересах України подати 

судовий позов. 

 Березань Я.Г. зазначив, що на цей час немає рішення суду з цього 

питання. 

Головуючий – Тарасенко В.П. 

Голосування за надання часу для виступу 

 голові Уманської районної ради Супрунець О.А. 

«За» - 38, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 18. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М. внесла пропозицію надати час для виступу 

всім представникам громадськості.  

 

Голосування за надання часу для виступу Огородніку В.В. 

«За» - 38, «Проти» - 1 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 17. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ: Легойда С.М. звернулася з проханням повернутися до 

голосування за надання часу для виступу голові Уманської районної ради 

Супрунець О.А. 

Тарасенко В.П. поставив на голосування заяви представників громад з 

проханням надати їм час для виступу.  

 

Голосування за надання часу для виступу представникам громад 

«За» - 45, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 9. 

(рішення прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ: Огороднік В.В., Супрунець О.А., Ошовський С.П.,     

Ткаченко А.М., Горбенко Т.І., Чварков В.П. 
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Головуючий – Вельбівець О.І. 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. повідомив, що надійшла ще одна заява від 

Майстренко О.М. з проханням надати час для виступу. 

 

Голосування за надання часу для виступу Майстренко О.М. 

«За» - 24, «Проти» - 2 , «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 29. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ: Березань Я.Г., Вельбівець О.І., Яріш А.А., Мазур Л.О., 

Ткаченко Ю.О., Булатецький М.І., Омаргалієв К.С. 

 Вельбівець О.І. поінформував, що відповідно до Регламенту обласної 

має оголосити перерву у пленарному засіданні на 20 хвилин. 

 Депутати запропоновували продовжити роботу без перерви. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Омаргалієва К.С. щодо 

включення до порядку денного пленарного засідання питання 

 «Про внесення змін до перспективного плану формування  

територій громад Черкаської області» 

«За» - 31, «Проти» - 3 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 22. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Ткаченко Ю.О., Вельбівець О.І. 

 

Голосування за порядок денний (в цілому) 

«За» - 48, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 7. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Вельбівця О.І. - Про  внесення змін до програми розвитку рибного 

господарства водойм Черкаської області на 2014-2020 роки. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» - 51, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про  внесення змін до програми 

розвитку рибного господарства водойм Черкаської області на                    

2014-2020 роки» приймається, додається. 

 

Вельбівець О.І. поінформував, що питання порядку денного 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання розглянуто. Оголосив 

позачергову сесію обласної ради закритою. 

 

 

 

Голова                                                                                         О.Вельбівець 


