
 

 

 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VII скликання 

 

Тридцять третя (позачергова) сесія 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

05.11.2019                                       м. Черкаси                                    №  59 

 

(продовження) пленарного 

засідання обласної ради 

 

 

 

 

У роботі 33 (позачергової) сесії взяли участь:   

         

депутати обласної ради   -   54 

 

запрошені -    6 

(Списки  додаються) 

 

 

                                  

 

Головуючий – 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: 

  

4. Про обрання заступника голови Черкаської обласної ради 

Доповідають:   

Підгорний  

Анатолій Вікторович 

- 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:   

Підгорний  

Анатолій Вікторович 

- голова обласної ради 

Павличук 

Володимир Миколайович  

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

 

6. Про обрання заступника голови Черкаської обласної ради 

Доповідають:   

Підгорний  

Анатолій Вікторович 

- 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:   

Підгорний  

Анатолій Вікторович 

- голова обласної ради 

Павличук 

Володимир Миколайович  

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 
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Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 52  депутати. 

 

Підгорний А.В. повідомив, що Указом Президента України         

Боднара Р.В. призначено головою Черкаської обласної державної 

адміністрації, привітав від імені депутатського корпусу з обранням на посаду 

та побажав успіхів при ухваленні управлінських рішень. 

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) 

 

 Підгорний А.В. для повідомлення про рішення обласної виборчої 

комісії надав слово Здоровенко Л.П. – голові обласної виборчої комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Здоровенко Л.П. зачитала постанову обласної виборчої комісії. 

Підгорний А.В. запросив депутата обласної ради Лебединця С.М. 

приступити до роботи.  

Відповідно  до статті 28 Регламенту Черкаської обласної ради VII 

скликання  поінформував про розпуск фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 

ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» в обласній раді.   

Запропонував продовжити розгляд питань порядку денного. 

 

4. СЛУХАЛИ:  

 Підгороного 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. 

Зазначив, що 29 жовтня 2019 року внесено зміни до структури та 

чисельності виконавчого апарату обласної ради та введено додаткову посаду 

заступника голови обласної ради. З метою економії часу запропонував 

процедуру таємного голосування з питань обрання заступників голови 

обласної ради об’єднати, а саме: провести таємне голосування з питань 4 і 6 

про обрання заступників голови обласної ради одночасно двома бюлетенями. 

Пропозицію поставив на голосування.  

 

Голосування (за об’єднання процедури проведення 

 таємного голосування з питань 4 і 6) 

«За» - 42, «Проти» - 1 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 9. 

(І голосування)  

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Баштан О.В. 
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Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 55  депутатів. 

 

Голосування (за об’єднання процедури проведення 

 таємного голосування з питань 4 і 6) 

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

(ІІ голосування)  

(пропозиція прийнята) 

 

Підгорний А.В. вніс кандидатури депутатів Мушієка Михайла 

Григоровича та Сегеди Андрія Віталійовича для обрання заступниками 

голови обласної ради. 

Звернув увагу, що в один бюлетень для таємного голосування 

вноситься кандидатура депутата обласної ради  Мушієка М.Г., у другий 

бюлетень для таємного голосування вноситься кандидатура депутата 

обласної ради Сегеди А.В. 

Запропонував членам лічильної комісії приступити до роботи. 

Підгорний А.В. оголосив перерву 15 хв. для засідання лічильної комісії 

та проведення таємного голосування. 

 

(Перерва) 

 

ВИСТУПИЛИ: Боднар Р.В., Мушієк М.Г., Лупашко О.В.,       Вельбівець О.І., 

Лашкул В.Г., Рибченко О.В., Баштан О.В., Рябошлик О.В., Сегеда А.В., 

Воронов С.П. 

 

Підгорний А.В. надав слово голові лічильної комісії Далібожак В.М. 

 

ВИСТУПИЛИ: Далібожак В.М., Сегеда А.В., Мушієк М.Г., Гайович В.Ю. 

 Далібожак В.М. поінформувала, що відбулося засідання лічильної 

комісії позачергової сесії обласної ради сьомого скликання, ознайомила 

депутатів з процедурою таємного голосування та запросила отримати 

бюлетені.  

Сегеда А.В., Мушієк М.Г. оголосили заяву про наявність конфлікту 

інтересів під час голосування з цього питання.  

Підгорний А.В. оголосив перерву. 

 

(Перерва) 

 

(Проведення таємного голосування) 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 53  депутати. 
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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 

протоколи. 

Поінформувала, що кандидатуру депутата обласної ради Мушієка М.Г. 

підтримано депутатами ради у кількості 38,  що не є більшістю голосів від 

загального складу ради. Рішення обласної ради щодо обрання заступником 

голови Черкаської обласної ради Мушієка М.Г. вважається не ухваленим 

депутатами обласної ради (протокол лічильної комісії №3 додається).  

 Підгорний А.В. запропонував затвердити результати таємного 

голосування з питання № 4. «Про обрання заступника голови Черкаської 

обласної ради».  

 

Голосування з питання №4.  Про обрання заступника голови Черкаської 

обласної ради (за затвердження результатів таємного голосування) 

 /Мушієк М.Г./ 

«За» - 48, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Рибченко О.В., Боднар Р.В. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

 Далібожак В.М. – голову лічильної комісії. «Про обрання заступника 

голови Черкаської обласної ради». 

Далібожак В.М. поінформувала, що кандидатуру депутата обласної 

ради Сегеди А.В. підтримано депутатами у кількості 47,  що є більшістю 

голосів від загального складу ради. Ознайомила з протоколом лічильної 

комісії № 4 (додається).  

Підгорний А.В. запропонував затвердити результати таємного 

голосування з питання № 6. «Про обрання заступника голови Черкаської 

обласної ради».  

 

Голосування з питання №4.  Про обрання заступника голови Черкаської 

обласної ради (за затвердження результатів таємного голосування) 

 /Сегеда А.В./ 

«За» - 50, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

Підгорний А.В. привітав депутата обласної ради Сегеду А.В. з 

обранням заступником голови обласної ради та запросив до президії сесії. 

Наголосив на необхідності присвоєння заступникові голови обласної ради 

Сегеді А.В. рангу посадової особи місцевого самоврядування. 
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Голосування  

«За» - 29, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 22. 

(голосування зупинено) 

 

 Сегеда А.В. звернувся з проханням надати час для оголошення заяви. 

Підгорний А.В. зупинив голосування.  

Сегеда А.В. оголосив заяву про наявність конфлікту інтересів. 

 Підгорний А.В. Запропонував повернутися до голосування щодо 

присвоєння заступнику голови обласної ради рангу посадової особи 

місцевого самоврядування. 

 

Голосування  за повернення до голосування щодо присвоєння заступнику 

голови обласної ради рангу посадової особи місцевого самоврядування 

/Сегеда А.В./ 

«За» - 47, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

Голосування  за  присвоєння заступнику голови обласної ради рангу посадової 

особи місцевого самоврядування /Сегеда А.В./ 

«За» - 47, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про обрання заступника голови 

Черкаської обласної ради» /Сегеда А.В./ приймається в цілому, додається. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Підгорного А.В. - Про умови оплати праці заступника голови 

Черкаської обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про умови оплати праці заступника 

голови Черкаської обласної ради» приймається, додається. 

 

Голосування  

 «За» - 48, «Проти» -0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

Підгорний А.В. поінформував, що питання, які вносилися на 

позачергову сесію обласної ради розглянуто. Оголосив позачергову сесію 

закритою.  

 

 

 

 

Голова  

                           

 

                                  А. ПІДГОРНИЙ 

 


