ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VII скликання
Тридцять п'ята (позачергова) сесія

ПРОТОКОЛ
24.01.2020

м. Черкаси

№ 61

пленарного засідання
обласної ради

У роботі 35 (позачергової) сесії взяли участь:
депутати обласної ради - 54
запрошені - 12
(Списки додаються)

Головуючий – Підгорний А.В.
Секретаріат:
Павличук В.М., Авраменко М.Ю., Клімов
Ковбоша О.Р., Далібожак В.М., Морозюк М.О.

Є.П.,
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Порядок денний:
1. Про надання згоди на передачу з державної власності до спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області
друкованої продукції
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
2. Про передачу майна комунальної власності
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
3. Про списання майна комунальної власності
Доповідають:
Петров
- начальник управління майном виконавчого
Віталій Олександрович
апарату обласної ради
Кравцова
- голова постійної комісії обласної ради з
Наталія Олегівна
питань комунальної власності,
підприємництва та регуляторної політики
4. Про внесення змін до рішення обласної ради від 03.03.2006 № 2714/IV "Про встановлення обласних персональних стипендій"
Доповідають:
Товстопят
- в.о. директора Департаменту культури та
Людмила Миколаївна
взаємозв’язків з громадськістю обласної
державної адміністрації
Доманський
- голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
5. Про комісію з присудження обласної премії імені Данила Нарбута
Доповідають:
Товстопят
- в.о. директора Департаменту культури та
Людмила Миколаївна
взаємозв’язків з громадськістю обласної
державної адміністрації
Доманський
Володимир Миколайович

- голова постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
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6. Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту
в області на 2016-2020 роки
Доповідають:
Зеленський
начальник управління у справах сім’ї, молоді
Максим Васильович
та спорту обласної державної адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
7. Про внесення змін до програми національно-патріотичного
виховання дітей та молоді Черкаської області на 2017-2020 роки
Доповідають:
Зеленський
начальник управління у справах сім’ї, молоді
Максим Васильович
та спорту обласної державної адміністрації
Доманський
голова постійної комісії обласної ради з
Володимир Миколайович
питань освіти, науки, культури, молодіжної
політики та спорту
8. Про погодження клопотань щодо приведення існуючого поділу лісів
у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо
захисних лісових ділянок
Доповідають:
Вовкодавець
- директор державного підприємства "Черкаське
Сергій Вікторович
військове лісництво"
Коцеруба
Дмитро Михайлович

Дзюбенко
Олександр Миколайович
Омаргалієв
Костянтин Сапартаєвич

- начальник Головного центру підготовки
особового складу Державної прикордонної
служби України імені генерал-майора Ігоря
Момота

- начальник Черкаського обласного управління
лісового та мисливського господарства
- голова постійної комісії обласної ради з питань
екології, використання природних ресурсів та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
9. Про звернення до Верховної Ради України, Президента України,
Кабінету Міністрів України щодо зменшення грошової застави на місцевих
виборах
Доповідає:
Ковбоша
- секретар фракції Всеукраїнського об'єднання
Оксана Романівна
"Свобода" в обласній раді
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10. Про обрання заступника голови Черкаської обласної ради
Доповідають:
Підгорний
- голова обласної ради
Анатолій Вікторович
Лошков
- голова постійної комісії обласної ради з питань
Олександр Геннадійович
регламенту, місцевого самоврядування,
забезпечення правопорядку та захисту прав
людини
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 52 депутати.
Підгорний А.В. 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:
Підгорний А.В. поінформував, що видано розпорядження про
скликання позачергової сесії обласної ради сьомого скликання.
Запропонував обрати секретаріат та перейти до розгляду питань
порядку денного позачергової сесії обласної ради.
Голосування за секретаріат:
«За»- 54, «Проти»- 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало»- 0.
Підгорний А.В. повідомив, що до виконавчого апарату надійшли листи
від фракції ВО «Свобода» з пропозиціями щодо включення до порядку
денного найближчої сесії питання «Про звернення до Голови Верховної Ради
щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів
Стріхарського А.П., Скічка О.О. та Арсенюка О.О.» та проєкту рішення «Про
прийняття резолюції недовіри начальнику Головного управління
Національної поліції в Черкаській області Валерію Лютому».
Зазначив, що заслуховування інформації начальника Головного
управління Національної поліції в Черкаській області Валерія Лютого про
стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та
результати діяльності на Черкащині включено в план роботи Черкаської
обласної ради та буде включено до порядку денного чергової сесії.
ВИСТУПИЛИ: Ботнар Ю.А.
Голосування за порядок денний (за основу)
«За» - 53, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1.
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ВИСТУПИЛИ: Підгорний А.В., Лошков О.Г., Кашко О.М., Вельбівець О.І.,
Мушієк М.Г.
Підгорний А.В. запропонував питання № 11 порядку денного сесії
«Про умови оплати праці заступника голови Черкаської обласної ради» зняти
з розгляду.
ВИСТУПИЛИ: Рибченко О.В. вніс пропозицію питання № 10 «Про обрання
заступника голови Черкаської обласної ради» виключити з порядку денного
сесії.
Голосування за пропозицію депутата обласної ради Рибченка О.В. щодо
виключення питання № 10 з порядку денного позачергової сесії.
«За» - 10, «Проти» - 3 , «Утрималося» - 3, «Не голосувало» - 38.
(пропозиція не прийнята)
ВИСТУПИЛИ: Лошков О.Г., який запропонував включити до порядку
денного сесії питання «Про звернення до Голови Верховної Ради щодо
дострокового
припинення
повноважень
народних
депутатів
Стріхарського А.П., Скічка О.О. та Арсенюка О.О.».
Голосування за включення до порядку денного сесії обласної ради питання
«Про звернення до Голови Верховної Ради щодо дострокового припинення
повноважень народних депутатів Стріхарського А.П., Скічка О.О. та
Арсенюка О.О» (пропозиція депутата обласної ради Лошкова О.Г.)
«За» - 27, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 27.
(пропозиція не прийнята)
Голосування за порядок денний (в цілому, з урахуванням пропозиції
Підгорного А.В. щодо виключення питання № 11 з порядку денного сесії)
«За» -49, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5.
1. СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про надання згоди на передачу з державної власності до
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області
друкованої продукції.
ВИСТУПИЛИ: Кравцова Н.О.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про надання згоди на передачу з
державної власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Черкаської області друкованої продукції» приймається, додається.
Голосування
«За» - 47, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
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2. СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про передачу майна комунальної власності.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про передачу майна комунальної
власності» приймається, додається.
Голосування
«За» - 45, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 8.
3. СЛУХАЛИ:
Петрова В.О. - Про списання майна комунальної власності.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про списання майна комунальної
власності» приймається, додається.
Голосування
«За» - 46, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 7.
4. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від
03.03.2006 № 27-14/IV «Про встановлення обласних персональних
стипендій», який повідомив, що проект рішення на голосування вноситься зі
змінами.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 03.03.2006 № 27-14/IV «Про встановлення обласних персональних
стипендій» приймається, додається.
Голосування (зі змінами)
«За» - 47, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
5. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про комісію з присудження обласної премії імені
Данила Нарбута.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про комісію з присудження обласної
премії імені Данила Нарбута» приймається, додається.
Голосування
«За» - 51, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.
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6. СЛУХАЛИ:
Зеленського М.В. - Про внесення змін до програми розвитку фізичної
культури і спорту в області на 2016-2020 роки.
ВИСТУПИЛИ: Доманський В.М.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до програми
розвитку фізичної культури і спорту в області на 2016-2020 роки»
приймається, додається.
Голосування
«За» - 54, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1.
7. СЛУХАЛИ:
Зеленського М.В. - Про внесення змін до програми національнопатріотичного виховання дітей та молоді Черкаської області на
2017-2020 роки.
ВИСТУПИЛИ: Доманський В.М.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про внесення змін до програми
національно-патріотичного виховання дітей та молоді Черкаської області на
2017-2020 роки» приймається, додається.
Голосування
«За» - 51, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4.
8. СЛУХАЛИ:
Пилявського О.М. - Про погодження клопотань щодо приведення
існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та
виділення особливо захисних лісових ділянок.
ВИСТУПИЛИ: Підгорний А.В., Лупашко О.В., Ніжніков В.М.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про погодження клопотань щодо
приведення існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на
категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» приймається,
додається.
Голосування
«За» - 48, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
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9. СЛУХАЛИ:
Лошкова О.Г. - Про звернення до Верховної Ради України, Президента
України, Кабінету Міністрів України щодо зменшення грошової застави на
місцевих виборах.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення до Верховної Ради
України, Президента України, Кабінету Міністрів України щодо зменшення
грошової застави на місцевих виборах» приймається, додається.
Голосування
«За» - 49, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 5.
10. СЛУХАЛИ:
Підгорного А.В. - Про обрання заступника голови Черкаської обласної
ради. Повідомив, що відповідно до статті 56 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» заступник голови обласної ради обирається
шляхом таємного голосування. Вніс кандидатуру депутата Мушієка Михайла
Григоровича для обрання заступником голови обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Рибченко О.В., Мушієк М.Г., Ботнар Ю.А.,
Лупашко О.В.
Вельбівець О.І. звернувся до головуючого з проханням забезпечити
порядок, визначений Законом України, щодо проведення процедури обрання
заступника голови Черкаської обласної ради, а саме забезпечення режиму
таємності голосування на всіх її етапах, з моменту, як людина отримає
бюлетень до моменту опускання його в скриньку.
Підгорний А.В. звернувся до правоохоронних органів з проханням
забезпечити порядок під час проведення таємного голосування.
Поінформував, що в бюлетень для таємного голосування вноситься
кандидатура депутата обласної ради Мушієка Михайла Григоровича.
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: Доманського В.М., Павличука В.М., Чена В.Є., Клімова Є.П.,
Ковбошу О.Р., Далібожак В.М., Пошиваника М.М., Рибченка О.В.
Голосування (за склад лічильної комісії)
«За» - 54, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1.
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ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г.
Мушієк М.Г. оголосив заяву про наявність конфлікту інтересів під час
голосування з цього питання.
Підгорний А.В. оголосив перерву для проведення засідання лічильної
комісії.
(Перерва)
Підгорний А.В. 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 Ковбошу О.Р., про що складено
протокол лічильної комісії № 1 (додається). Ознайомила депутатів з
процедурою таємного голосування та запросила отримати бюлетені.
Підгорний
голосування.

А.В.

оголосив

перерву

для

проведення

таємного

(Перерва)
(Проведення таємного голосування)
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 48 депутатів.
Підгорний А.В. надав слово для оголошення результатів таємного
голосування голові лічильної комісії Далібожак В.М.
ВИСТУПИЛИ:
Далібожак В.М. повідомила, що комісією здійснено підрахунок
бюлетенів та визначено результати таємного голосування, про що складено
протокол.
Поінформувала, що кандидатуру депутата обласної ради Мушієка М.Г.
підтримано депутатами ради у кількості 44, що є більшістю голосів від
загального складу ради. Рішення обласної ради щодо обрання заступником
голови Черкаської обласної ради Мушієка М.Г. вважається ухваленим
депутатами обласної ради (протокол лічильної комісії №2 додається).
Підгорний А.В. запропонував затвердити результати таємного
голосування з питання «Про обрання заступника голови Черкаської обласної
ради».
Голосування (за затвердження результатів таємного голосування)
«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 4.
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Підгорний А.В. привітав депутата обласної ради Мушієка М.Г. з
обранням заступником голови обласної ради та запросив до президії сесії.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про обрання заступника голови
Черкаської обласної ради» приймається, додається.
Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 51 депутат.
Підгорний А.В. наголосив на необхідності присвоєння заступникові
голови обласної ради Мушієку М.Г третього рангу посадової особи місцевого
самоврядування.
ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., який оголосив заяву про наявність конфлікту
інтересів.
Голосування (за присвоєння заступнику голови обласної ради третього рангу
посадової особи місцевого самоврядування)
«За» - 41, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10.
Голосування за пропозицію Підгорного А.В. щодо повернення до голосування
щодо присвоєння заступнику голови обласної ради третього рангу посадової
особи місцевого самоврядування
«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
(пропозиція прийнята)
Голосування (за присвоєння заступнику голови обласної ради третього рангу
посадової особи місцевого самоврядування - в цілому)
«За» - 44, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7.
ВИСТУПИЛИ: Коваленко
Ботнар Ю.А., Северин О.Ф.

В.М.,

Вельбівець

О.І.,

Гайович

В.Ю.,

Підгорний А.В. поінформував, що питання, які вносилися на
позачергову сесію обласної ради, розглянуто. Оголосив позачергову сесію
обласної ради закритою.

Голова

А. ПІДГОРНИЙ

