
 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

шостого скликання 

                                           

позачергова (тридцять сьома сесія) 

 

 

                                                          П Р О Т О К О Л 

 

 

 

06.02.2015                                               м. Черкаси                            №  41 

 

                                     

 

 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    102 

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -    61 

 

3. Присутніх запрошених осіб     -    72 

       

 

   (Списки  додаються) 

 

 

Головуюча: Коваленко В.М. 

 

 

Секретаріат:  Бойко А.М., Гвоздь В.М., Романенко О.П., Турченяк О.В., 

Шварцман В.Ю. 
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Порядок денний: 

 

1. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.07.2014 № 33-1/VI 

«Про комплексну програму функціонування та розвитку системи цивільного 

захисту області, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення 

регіонального матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідації 

надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період на 2014 – 2015 роки» 

 

Доповідають: 

Криворучко 

Олександр Миколайович 

- директор Департаменту з питань 

цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації 

 

Овчаренко 

Станіслав  Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради            

з питань планування, бюджету і фінансів  

 

 

2. Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.01.2015 № 36-1/VI 

«Про обласний бюджет на 2015 рік» 

 

Доповідають: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

 

Овчаренко 

Станіслав  Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради            

з питань планування, бюджету і фінансів  

 

 3. Про заяву Черкаської обласної ради щодо підтримки Звернення 

Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського 

Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї 

НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, 

парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-

агресором 

 

          Доповідає: 

Коваленко 

Валентина Михайлівна 

- голова обласної ради 

 

 4. Про підтримку визнання Російської Федерації державою-агресором та 

так званих ЛHP та ДНР терористичними організаціями 

 

          Доповідає: 

Бондаренко 

Анатолій Васильович 

- керівник фракції «Всеукраїнське 

об’єднання «Батьківщина» 
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5. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України П. Порошенка, Прем`єр-міністра А. Яценюка, голови Верховної ради В. 

Гройсмана з приводу визнання Російської Федерації державою-агресором та 

визнання ДНР та ЛНР терористичними організаціями 

Доповідає: 

Майборода  

Любов Володимирівна  

- керівник депутатської групи «Гідність» 

 

 6. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України П.Порошенка, Голови Верховної Ради України В.Гройсмана, Прем’єр-

міністра України А.Яценюка щодо легалізації добровольчих батальйонів, що 

воюють на боці України проти російських окупантів та терористичних 

організацій «ДНР» та «ЛНР» 

          Доповідає: 

Лошков  

Олександр Геннадійович  

- депутат обласної ради 

 

 7. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України 

          Доповідає: 

Кучер 

Галина Михайлівна  

- депутат обласної ради 

 

 

І  Про порядок денний позачергової сесії обласної ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Крот В.І. – Запропонував включити до порядку денного сесії питання про 

передачу майна комунальної власності. 

 

Майборода Л.В. - Запропонувала питання 4, 5, 6 порядку денного 

розглянути на початку сесії, а також зазначила, що депутатська група «Гідність» 

першою внесла пропозицію включити до порядку денного позачергової сесії 

питання про звернення депутатів Черкаської обласної ради з приводу визнання 

Російської Федерації державою-агресором та визнання ДНР та ЛНР 

терористичними організаціями.   

 

Бондаренко А.В. – Враховуючи, що тексти проектів рішень про звернення 

депутатів щодо визнання Російської Федерації державою-агресором схожі за 

змістом, запропонував голові обласної ради зачитати проект звернення, 

підготовлений нею, та поставити його на голосування. 
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ІІ  Затвердження порядку денного сесії 

 

Порядок денний за основу 

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

 

Голосування за порядок денний в  цілому  

«За» -59 , «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4 . 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Коваленко В.М. – Про заяву Черкаської обласної ради щодо підтримки 

Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, 

Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, 

Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, 

Парламентської Асамблеї ГУАМ, парламентів держав світу про визнання 

Російської Федерації державою-агресором 

  

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради "Про заяву Черкаської обласної ради щодо 

підтримки Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, 

Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, 

Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, 

Парламентської Асамблеї ГУАМ, парламентів держав світу про визнання 

Російської Федерації державою-агресором " прийняти, додається. 

 

«За» -59 , «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 3 . 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Криворучка О.М. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

24.07.2014 № 33-1/VI «Про комплексну програму функціонування та розвитку 

системи цивільного захисту області, забезпечення мобілізаційної готовності та 

мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного резерву щодо 

попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий 

період на 2014 – 2015 роки» 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Пустовар В.В., Крот В.І., Овчаренко С.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради від 

24.07.2014 № 33-1/VI «Про комплексну програму функціонування та розвитку 

системи цивільного захисту області, забезпечення мобілізаційної готовності та 

мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного резерву щодо 

попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий 

період на 2014 – 2015 роки»» прийняти, додається 

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

Кравченко Н.М. – Про внесення змін до рішення обласної ради від 

21.01.2015 № 36-1/VI «Про обласний бюджет на 2015 рік» 

 

ВИСТУПИЛИ: Овчаренко С.А., Майборода Л.В., Ткаченко Ю.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради від 

21.01.2015 № 36-1/VI «Про обласний бюджет на 2015 рік»»  прийняти, 

додається. 

 

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

 
4. СЛУХАЛИ:  
 Лошкова О.Г. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Президента України П.Порошенка, Голови Верховної Ради України 

В.Гройсмана, Прем’єр-міністра України А.Яценюка щодо легалізації 

добровольчих батальйонів, що воюють на боці України проти російських 

окупантів та терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Президента України П.Порошенка, Голови Верховної Ради України 

В.Гройсмана, Прем’єр-міністра України А.Яценюка щодо легалізації 

добровольчих батальйонів, що воюють на боці України проти російських 

окупантів та терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР»»  прийняти, додається. 

 

«За» -57 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6. 

 

5. СЛУХАЛИ:  
 Кучер Г.М. – Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Верховної Ради України 

 
ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

до Верховної Ради України»  прийняти, додається. 

 

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

 

6. СЛУХАЛИ: 

Коваленко В.М. - Про передачу майна комунальної  власності 
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ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про передачу майна комунальної власності» 

прийняти, додається. 

 

«За» -60 , «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

 

Різне 

 

Виступили:  О. Циганок, О. Лупашко. 

 

 

 

Голова                                                                                              В. Коваленко 


