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Секретаріат:

Доманський В.М., Павличук В.М., Дивнич М.П.,
Баштан О.В., Клімов Є.П., Ковбоша О.Р., Сегеда А.В.,
Захарцев П.П.
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Проведення реєстрації депутатів обласної ради.
Зареєстровано 66 депутатів
Вельбівець О.І. оголосив хвилину мовчання для вшанування пам'яті
українських воїнів і мирних громадян, які загинули в ході антитерористичної
операції у східних областях України.
(Хвилина мовчання)
Вручення головою обласної державної адміністрації Ткаченком Ю.О.
Державних нагород Радченку М.П., Тіхонову О.І. та Почесних грамот
Кабінету Міністрів України Вусику В.М., Лупашку О.В.
Порядок денний:
1. Про обрання заступника голови Черкаської обласної ради
Доповідає:
Вельбівець
голова Черкаської обласної ради
Олександр Іванович
СЛУХАЛИ:
Вельбівця О.І. - Про обрання заступника голови Черкаської обласної
ради
Поінформував, що відповідно до ст. 56 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» заступник голови обласної ради обирається
радою в межах строку її повноважень з числа депутатів ради шляхом
таємного голосування. Згідно з пунктом 6 статті 55 вищезазначеного Закону
запропонував кандидатуру для обрання заступником голови обласної ради
депутата обласної ради Гайовича В.Ю.
ВИСТУПИЛИ: Рибченко О.В., Булатецький М.І., Тарасенко В.П.,
Коваленко В.М., Гайович В.Ю., Лупашко О.В., Ботнар Ю.А., Яріш А.А.,
Баштан О.В., Мушієк М.Г.
Рибченко О.В. зазначив, що серед депутатів обласної ради є багато
поважних, з досвідом людей на посаду заступника голови обласної ради.
Булатецький М.Г. наголосив на тому, що він категорично проти
обирання заступника голови обласної ради. Зазначив, що Гайович В.Ю. не є
людиною, в якої є заслуги, і буде голосувати «проти» даної кандидатури.
Поінформував, що виходить із депутатської фракції Радикальної партії Олега
Ляшка.
Гайович В.Ю. поінформував, що його мета, на посаді заступника
голови обласної ради, перш за все це - збалансувати роботу в середині
депутатського корпусу, забезпечити справедливість і рівний доступ всіх
депутатів до роботи. Зазначив, що як і раніше буде критично відноситися до
тих питань, які суперечать, на їхню думку, інтересам громади.
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Ботнар Ю.А. поінформував, що депутатська фракція політичної партії
Всеукраїнське об’єднання «Свобода» ухвалила рішення не брати участі у
голосуванні.
Яріш А.А. зазначив, що для збалансування роботи депутатського
корпусу обласної ради потрібен ще один заступник голови обласної ради.
Поінформував, що депутатська фракція партії «Блок Петра Порошенка
«Солідарність» підтримує кандидатуру Гайовича В.Ю.
Булатецький М.І. вніс пропозицію на посаду заступника голови
обласної ради кандидатуру Коваленко В.М.
Вельбівець О.І. зазначив, що відповідно до ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні» голова представляє кандидатури на посаду
заступника голови обласної ради, а тому кандидатура вже представлена,
обговорена на засіданнях постійних комісіях, депутатських фракціях.
Зазначив, що інші кандидатури представляти некоректно. Наголосив на тому,
що депутати обласної ради повинні розглянути пропозицію, яка була
внесена головою обласної ради відповідно до закону. Також запропонував
припинити обговорення і перейти до голосування.
Для проведення таємного голосування і визначення його результатів
Вельбівець О.І. запропонував обрати лічильну комісію у складі 8 осіб:
Доманського В.М., Павличука В.М., Чена В.Є., Бачинської І.І., Клімова Є.П.,
Зуєнка В.Л., Далібожак В.М., Сахна А.П.
Голосування за склад лічильної комісії
«За» - 70, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2.
Вельбівець О.І. оголосив перерву для організації роботи лічильної
комісії.
Перерва.
Проводиться реєстрація
Зареєстровано 58 депутатів
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Далібожак В.М.
Далібожак В.М., яка зачитала протокол № 1 лічильної комісії від
23 грудня 2016 року по розподілу обов’язків та повідомила порядок
голосування (додається).
Вельбівець О.І. оголосив перерву для проведення таємного
голосування.
Перерва.
Проводиться таємне голосування
Проводиться реєстрація
Зареєстровано 69 депутатів
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ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Далібожак В.М.
Далібожак В.М., яка зачитала протокол № 2 лічильної комісії від
23 грудня 2016 року (додається). Повідомила результати таємного
голосування («За» - 42, «Проти» - 16) та зазначила, що Гайович В.Ю. набрав
необхідну кількість голосів і обраний заступником голови обласної ради.
Голосування за затвердження результатів таємного голосування
«За» - 48, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 22.
ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., Гайович В.Ю.
Вельбівець О.І. поінформував, що відповідно до Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» заступнику голови обласної ради
Гайовичу В.Ю. необхідно присвоїти 3 ранг посадової особи місцевого
самоврядування.
Голосування за присвоєння заступнику голови обласної ради
3-го рангу посадової особи місцевого самоврядування
«За» - 52, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 20.
ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про обрання заступника голови
Черкаської обласної ради» приймається, додається.
Вельбівець О.І. оголосив 10 сесію обласної ради VII скликання
закритою.

Голова

О.Вельбівець

