
 

 

 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VII скликання 

 

____Двадцять сьома (позачергова)   _ сесія 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

22.11.2018                                       м. Черкаси                                    №  47 

     

пленарного засідання 

обласної ради 

 

 

                        
 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    84 

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -    62 

 

3. Присутніх запрошених осіб     -    46  

    (Списки  додаються) 

 

 

 

 

 

Головуючий – Тарасенко В.П. 

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

Борисенко І.І., Далібожак В.М., Копійченко В.П. 
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Порядок денний: 

 

  1. Про дострокове припинення повноважень голови Черкаської 

обласної ради Вельбівця О.І. 

Доповідає: 

Тарасенко 

Валентин Петрович 

- перший заступник голови обласної ради 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 60  депутатів. 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 71  депутат. 

 

Тарасенко В.П. повідомив, що враховуючи заяву Вельбівця О.І. від       

20 листопада 2018 року про складання ним повноважень голови обласної 

ради, видано розпорядження про скликання позачергової сесії обласної ради 

22 листопада 2018 року. На розгляд позачергової сесії обласної ради 

вноситься питання «Про дострокове припинення повноважень голови 

Черкаської обласної ради Вельбівця О.І.». Запропонував обрати секретаріат 

та перейти до розгляду питання порядку денного. 

 

Голосування за секретаріат: 

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

 

Голосування за порядок денний (за основу) 

«За» - 58, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 2. 

 

Голосування за порядок денний (в цілому) 

«За» -59, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -2. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Тарасенка В.П. - Про дострокове припинення повноважень голови 

Черкаської обласної ради Вельбівця О.І., який запропонував регламент 

розгляду питання. 

 

Голосування  ( за регламент розгляду питання) 

«За» - 54, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Вельбівець О.І. подякував депутатському корпусу за консолідовану 

позицію, звернувся з проханням підтримати заяву щодо дострокового 

припинення повноважень голови обласної ради. 

Тарасенко В.П. наголосив, що відповідно до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» у разі дострокового припинення 

повноважень голови обласної ради, проводиться таємне голосування.  
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Відповідно до статті 20 Регламенту Черкаської обласної ради сьомого 

скликання для проведення таємного голосування і визначення його 

результатів запропонував обрати склад лічильної комісії.  
 

Голосування (за склад лічильної комісії) 

 «За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

  

Тарасенко В.П. оголосив перерву на 10 хвилин. 

 

(Перерва) 

 

ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Далібожак В.М., Вельбівець О.І. 

 Тарасенко В.П. надав слово депутату обласної ради Далібожак В.М. 

Вельбівець О.І. відповідно до вимог законодавства «Про запобігання та 

протидії корупції» зробив оголошення про наявність конфлікту інтересів під 

час голосування з цього питання.  

 Далібожак В.М. поінформувала, що відбулося засідання лічильної 

комісії позачергової сесії обласної ради сьомого скликання, на якому 

головою обрано Далібожак В.М., секретарем Клімова Є.П. Ознайомила 

депутатів з процедурою таємного голосування та запросила отримати 

бюлетені (протокол лічильної комісії  № 1 (додається).  

Тарасенко В.П. оголосив перерву. 

 

(Перерва) 

 

(Проведення таємного голосування) 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 50  депутатів. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Тарасенко В.П. надав слово для оголошення результатів таємного 

голосування голові лічильної комісії Далібожак В.М. 

Далібожак В.М. повідомила, що комісією здійснено підрахунок 

бюлетенів. Проект рішення «Про дострокове припинення повноважень 

голови Черкаської обласної ради Вельбівця О.І.» підтримано депутатами у 

кількості - 58, що є більшістю голосів від загального складу ради. Рішення 

обласної ради «Про дострокове припинення повноважень голови Черкаської 

обласної ради Вельбівця О.І.» вважається ухваленим депутатами обласної 

ради. (протокол лічильної комісії № 2 (додається) 

Подякувала Олександру Івановичу Вельбівцю за плідну роботу, 

побажала успіхів на новій посаді. 

 Тарасенко В.П. запропонував затвердити результати таємного 

голосування.  

 

 



4 

 

Голосування  (за затвердження результатів таємного голосування) 

 «За» - 49, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про дострокове припинення 

повноважень голови Черкаської обласної ради Вельбівця О.І.» приймається, 

додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Тарасенко В.П., Грошев В.В.,          

Любомська В.О.,  Булатецький М.І., Баштан О.В. 

Вельбівець О.І. подякував колегам-депутатам за спільну роботу, 

запросив до конструктивної співпраці. 

Грошев В.В., Любомська В.О. привітали Вельбівця О.І. із 

призначенням на посаду голови облдержадміністрації та висловили йому 

свою підтримку. 

Булатецький М.І. привітав Вельбівця О.І. із призначенням на посаду. 

Запропонував залучати депутатів обласної ради до заходів, спрямованих на 

розвиток Черкаської області в різних сферах діяльності. 

 Баштан О.В. звернувся до голови обласної державної адміністрації 

Вельбівця О.І. із проханням вирішити питання з обслуговуванням та 

утриманням автошляхів області в зимовий період. 

Тарасенко В.П.  оголосив позачергову сесію Черкаської обласної ради 

сьомого скликання закритою. 

 

 

 

Перший заступник голови                                                           В.П. Тарасенко                                                                                      


