
 

 

 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VII скликання 

 

Тридцять третя (позачергова) сесія 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

29.10.2019                                       м. Черкаси                                    №  58 

 

пленарного засідання 

обласної ради 

 

 

 

 

У роботі 33 (позачергової) сесії взяли участь:   

         

депутати обласної ради   -   54 

 

запрошені -    27 

(Списки  додаються) 

 

 

                                  

 

Головуючий – Тарасенко В.П., Підгорний А.В. 

Секретаріат:  Павличук В.М., Авраменко М.Ю., Борисенко І.І., 

Далібожак В.М., Пошиваник М.М. 
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Порядок денний: 

  

1. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-7/VII 

"Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради"  

Доповідають:   

Чен 

Віталій Єн-Ханович 

- заступник керівника депутатської фракції в 

обласній раді  політичної партії ВО 

"БАТЬКІВЩИНА" 

Тарасенко  

Валентин Петрович 

- перший заступник голови обласної ради 

Павличук 

Володимир Миколайович  

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

  

2. Про обрання голови Черкаської обласної ради 

 

 3. Про умови оплати праці голови Черкаської обласної ради 

Доповідають:   

Тарасенко  

Валентин Петрович 

- перший заступник голови обласної ради 

Павличук 

Володимир Миколайович  

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

  

4. Про обрання заступника голови Черкаської обласної ради 

Доповідають:   

 - голова обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, місцевого самоврядування, 

забезпечення правопорядку та захисту прав 

людини 

  

5. Про умови оплати праці заступника голови Черкаської обласної ради 

Доповідають:   

 - голова обласної ради 

Павличук 

Володимир Миколайович  

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 
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6. Про обрання заступника голови Черкаської обласної ради 

Доповідають:   

 - голова обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

          7. Про умови оплати праці заступника голови Черкаської обласної ради 

Доповідають:   

 - голова обласної ради 

Павличук 

Володимир Миколайович  

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 51  депутат. 

 

Тарасенко В.П. запропонував вшанувати хвилиною мовчання 

українських воїнів і мирних громадян України, які загинули у ході 

антитерористичної операції та операції об’єднаних сил у  східних областях 

України. 

(Хвилина мовчання) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ:  

Тарасенко В.П. поінформував, що, враховуючи звернення депутатських 

фракцій  політичних партій ВО «Черкащани» та ВО «Батьківщина», видано 

розпорядження про скликання позачергової сесії обласної ради сьомого 

скликання. 

Запропонував обрати секретаріат та перейти до розгляду питань 

порядку денного. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г.  

 

Голосування за секретаріат: 

«За»- 50, «Проти»- 0, «Утрималося»- 1, «Не голосувало»- 1. 

 

Голосування за порядок денний (за основу) 

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

 

Голосування за порядок денний (в цілому) 

«За» -48, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» -6. 
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1. СЛУХАЛИ:  

Чена В.Є. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 

№ 3-7/VII «Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради».  

 

ВИСТУПИЛИ: Яріш А.А., Булатецький М.І., Вусик В.М., Баштан О.В., 

Рибченко О.В., Вельбівець О.І., Тарасенко В.П., Коваленко В.М., Бойко В.В. 

 

Голосування (за основу) 

«За» - 48, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 6. 

 

Голосування (в цілому) 

«За» -43, «Проти» - 1, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 9. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 19.02.2016 № 3-7/VII «Про структуру і чисельність виконавчого 

апарату обласної ради» приймається, додається. 

 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Тарасенка В.П. - Про обрання голови Черкаської обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко О.А., Мушієк М.Г., Булатецький М.І.,       

Коваленко В.М. 

Коваленко О.А. вніс пропозицію від фракції політичної партії 

Всеукраїнське об’єднання «Черкащани» кандидатуру депутата обласної ради 

Підгорного А.В.  на посаду голови обласної ради. 

Мушієк М.Г. зазначив, що фракція політичної партії Всеукраїнське 

обєднання «Батьківщина» в обласній раді підтримує кандидатуру  

Підгорного А.В. на посаду голови обласної ради. 

Булатецький М.І. запропонував кандидатуру депутата обласної ради 

Коваленко В.М. на посаду голови обласної ради. 

Коваленко В.М. подякувала за довіру депутатам обласної ради та зняла 

свою кандидатуру з розгляду. 

 

Голосування (за припинення висунення 

 кандидатур на посаду голови обласної ради) 

«За» - 46, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 

 

Голосування  ( за регламент розгляду питання) 

«За» - 47, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 8. 
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ВИСТУПИЛИ: Підгорний А.В., Рибченко О.В., Сегеда А.В., Лошков О.Г., 

Яріш А.А., Погорілий В.Г., Вусик В.М., Шевченко І.Ю. 

 

Тарасенко В.П. запропонував припинити обговорення. Поінформував, 

що у результаті обговорення в бюлетень для таємного голосування по 

виборах голови обласної ради вноситься кандидатура Підгорного А.В.  

Для проведення таємного голосування, підрахунку голосів і визначення 

результатів виборів запропонував обрати лічильну комісію на підставі 

пропорційного представництва від політичних партій, представлених в 

обласній раді, а також з урахуванням їх домовленостей про відступ від такого 

представництва.  

 Керівники депутатських фракцій в обласній раді запропонували до 

складу лічильної комісії включити депутатів обласної ради: Павличука В.М., 

Чена В.Є., Борисенко І.І., Далібожак В.М., Копійченка В.П. 

 Підгорний А.В. оголосив заяву про наявність конфлікту інтересів під 

час голосування з цього питання. Зазначив, що участі у голосуванні брати не 

буде. 
 

Голосування (за склад лічильної комісії) 

 «За» - 50, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

  

Тарасенко В.П. оголосив перерву для роботи лічильної комісії на         

10 хвилин. 

 

(Перерва) 

 

 Тарасенко В.П. надав слово голові лічильної комісії Далібожак В.М. 

 

ВИСТУПИЛИ: Далібожак В.М. 

 Далібожак В.М. поінформувала, що відбулося засідання лічильної 

комісії позачергової сесії обласної ради сьомого скликання, на якому 

головою обрано Далібожак В.М., секретарем Борисенко І.І., про що складено 

протокол лічильної комісії  № 1 (додається). 

 Ознайомила депутатів з процедурою таємного голосування та 

запросила отримати бюлетені. 

  

Тарасенко В.П. оголосив перерву. 

 

(Перерва) 

 

(Проведення таємного голосування) 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 44  депутати. 
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Тарасенко В.П. надав слово для оголошення результатів таємного 

голосування голові лічильної комісії Далібожак В.М. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Далібожак В.М. ознайомила з протоколом лічильної комісії № 2 

(додається)  

 

 Тарасенко В.П. запропонував затвердити результати таємного 

голосування.  

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 46  депутатів. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 51  депутат. 

 

Голосування  (за затвердження результатів таємного голосування) 

 «За» - 46, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про обрання голови Черкаської 

обласної ради» приймається, додається. 

 

 Тарасенко В.П. привітав Підгорного А.В. з обранням його головою 

обласної ради.  

Відповідно до статті 11 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» Тарасенко В.П. запросив Підгорного А.В. до 

складання присяги.  

Голова обласної ради Підгорний А.В. склав присягу. 

 

СЛУХАЛИ:  

Тарасенка В.П., який зазначив, що відповідно до статтей 14, 15 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування» необхідно 

присвоїти голові обласної ради ранг посадової особи місцевого 

самоврядування. Запропонував присвоїти перший ранг посадової особи 

місцевого самоврядування. 

 

Голосування (за присвоєння голові обласної ради 

 першого рангу посадової особи місцевого самоврядування, І голосування) 

«За» - 40, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 12. 

 

Голосування (за присвоєння голові обласної ради 

 першого рангу посадової особи місцевого самоврядування, ІІ голосування) 

«За» - 47, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

Тарасенко В.П. запросив голову обласної ради Підгорного А.В. до 

президії обласної ради. 
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3. СЛУХАЛИ:  

 Тарасенка В.П. - Про умови оплати праці голови Черкаської обласної 

ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., який поцікавився щодо розгляду питання на 

засіданні постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів. 

Тарасенко В.П. оголосив перерву для проведення засідання постійної 

комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. 

 

(Перерва) 

ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г. 

 

 Підгорний А.В. оголосив заяву про конфлікт інтересів та зазначив, що 

участі у голосуванні брати не буде.  

 Тарасенко В.П. запропонував перейти до розгляду питань порядку 

денного. 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 48  депутатів. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про умови оплати праці голови 

Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За» -43, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ – Підгорний А.В. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 36  депутатів. 

 

 Підгорний А.В. запросив керівників депутатських фракцій до президії 

обласної ради.  

(Консультація з керівниками депутатських фракцій) 

 

 Підгорний А.В. оголосив перерву у пленарному засіданні 

позачергової сесії обласної ради. 

(Перерва) 

 

 

Головуючий 

 

                                    В. ТАРАСЕНКО 

        Головуючий  

                           

                                    А. ПІДГОРНИЙ 



8 

 

 


