
 

 

 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VIIІ скликання 

 

Перша сесія 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

04.12.2020                                       м. Черкаси                                    №  1 

 

першого пленарного засідання 

обласної ради  

 

 

 

 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    64 

     

 2. Присутніх запрошених осіб (списки додаються)  -    28 

 

3. Списки реєстрації депутатів обласної ради додаються 

 

                         

      

 

Головуючі:  Сивун П.І., Тарасенко В.П., Підгорний А.В. 

 

Тимчасова президія: Тарасенко В.П., Яріш А.А., Легойда С.М., Коваль В.В. 

 

Секретаріат:  Топчій І.В., Данилевський В.В., Клімов Є.П.,        

Радуцький О.Р., Волочай Т.В., Калініченко К.С. 

   



2 

 

Порядок денний:                                                                                                    

             

1. Про реєстрацію депутатських фракцій в обласній раді. 

2. Про обрання голови обласної ради. 

3. Про обрання першого заступника голови обласної ради. 

4. Про обрання заступника голови обласної ради. 

5. Про обрання заступника голови обласної ради. 

6.Про утворення та обрання постійних комісій обласної ради.  

7. Про обрання голів постійних комісій обласної ради. 

8. Про утворення президії обласної ради. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ - голова обласної територіальної виборчої комісії                                    

                                СИВУН П.І. 

 

 Сивун П.І.,  голова обласної територіальної виборчої комісії, 

відповідно до статті 43, 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» відкрив першу сесію Черкаської обласної ради VIII скликання.  

 Зазначив, що попередня реєстрація депутатів засвідчила, що на сесію 

обласної ради прибули 61 депутат, що  дає право проводити сесію та 

схвалювати рішення.  

 Оголосив першу сесію Черкаської обласної ради VIII скликання 

відкритою.  

  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) 

 

Сивун П.І. поінформував, що у роботі сесії беруть участь народні 

депутати України Завітневич О.М., Скічко О.О., Яценко А.В.  

Повідомив, що йде пряма трансляція сесії обласної ради на офіційному 

сайті обласної ради.  

Відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» поінформував про підсумки виборів депутатів обласної ради             

8 скликання.  

Повідомив, що постановами  Черкаської обласної територіальної 

виборчої комісії від 16.11.2020 № 68,  від 20.11.2020 № 72, від 25.11.2020 

№73, від 25.11.2020 № 74, №77 зареєстровано 64 депутати Черкаської 

обласної ради (копії додаються до протоколу).  
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Наголосив на тому, що відповідно до частини першої статті 49 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини другої статті 4 

Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» повноваження депутата 

місцевої ради починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з 

моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною 

територіальною виборчою комісією. 

Поінформував про підсумки виборів до Черкаської обласної ради, 

встановлені Черкаською обласною територіальною виборчою комісією. 

Зачитав список депутатів, зареєстрованих до Черкаської обласної ради  та 

повідомив, що зареєстровані депутати набули повноважень депутатів 

Черкаської обласної ради VIII скликання. 

Для зачитування тексту Присяги депутата Черкаської обласної ради 

восьмого скликання запросив до трибуни депутата Черкаської обласної ради 

VIII скликання Кондрацького М. І. та запропонував бажаючим долучитися  

до зачитування  тексту Присяги. 

Кондрацький М.І. зачитав Присягу депутата Черкаської обласної ради  

VIII скликання та запропонував депутатам обласної ради підписати текст 

Присяги.   

Сивун П.І. зачитав вітання новообраним депутатам обласної ради від 

Голови Верховної Ради України Д. Разумкова. 

Запропонував депутатам обласної ради VIII скликання активувати 

електронно-інформаційну систему та зареєструватися. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 62  депутати. 

 

 Сивун П.І. повідомив, що рада обирає тимчасову президію з числа 

депутатів ради у кількості не більше 5 осіб, представників партій, які набрали 

найбільшу кількість голосів на виборах. Робоча група з підготовки 

пленарного засідання першої сесії обласної ради внесла пропозицію обрати 

тимчасову президію у складі чотирьох осіб: Тарасенка В.П., Яріша А.А., 

Легойди С.М., Коваля В.В.  

 

Голосування за склад тимчасової президії 

«За»- 60, «Проти»- 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало»- 2. 

 

Сивун П.І. зазначив, що відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» члени президії почергово головують на 

пленарних засіданнях до обрання голови ради. Відповідно до Регламенту 

обласної ради першим головує представник партії, що набрала найбільшу 
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кількість голосів на виборах. Оскільки найбільше представництво в 

депутатському корпусі набрала Черкаська обласна організація політичної 

партії «Всеукраїнське об’єднання «ЧЕРКАЩАНИ» - 18 депутатів, ведення 

пленарного засідання продовжує депутат обласної ради Тарасенко В.П.  

Запросив депутатів, обраних до тимчасової президії, приступити до 

роботи.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ - Тарасенко В.П. 

 

1.СЛУХАЛИ: 

 Тарасенка В.П. – про реєстрацію депутатських фракцій в обласній 

раді. 

 Відповідно до статті 28 Регламенту Черкаської обласної ради 

поінформував про надходження письмових повідомлень про формування в 

обласній раді депутатських фракцій: 

фракція політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «ЧЕРКАЩАНИ», 

до складу якої входять: Братаніч А.В., Віштак І.А., Волгіна С.І.,    

Воскобойнік О.А., Журба С.В., Зирянова З.Г., Коваленко О.А., Куліков В.В., 

Осадчий В.О., Петренко О.М., Підгорний А.В., Плічко Г.І., Савчук Г.К., 

Сегеда Ю.Ю., Скіченко А.П., Тарасенко В.П., Ткаченко А.М., Топчій І.В.     

Керівник фракції – Коваленко О.А.; 

фракція політичної партії «СЛУГА НАРОДУ», до складу якої входять: 

Данилевський В.В., Дикун Л.Є., Добрянська І.І., Ковальчук Д.В., 

Кондрацький М.І., Куклін О.В., Лісовий С.М., Мкртчян А.А., Ніжніков В.М., 

Новицький І.В., Таран Є.В., Яріш А.А. Керівник фракції – Таран Є.В.; 

фракція політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ»: Бондаренко В.О.,     

Вельбівець О.І., Гайович В.Ю., Клімов Є.П., Ковальчук О.С., Курбет Є.О., 

Легойда С.М., Маргарян А.Д., Похольчук Р.В., Руда Н.С., Судакевич В.Г., 

Тиховська Я.М. Керівник фракції – Легойда С.М.; 

фракція політичної партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ», до 

складу якої входять: Бабенко В.І., Буцько С.А., Грабовський М.Ю.,          

Качан Н.Г., Коваль В.В., Погорілий В.Г., Радуцький О.Р., Сущенко Р.В., 

Циганок О.А. Керівник фракції – Коваль В.В.; 

фракція політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА 

ЖИТТЯ», до складу якої входять: Доманський В.М., Калініченко К.С.,   

Коцур Ю.Н., Олененко О.В., Помченко О.В., Сущенко Л.М. Керівник    

фракції – Помченко О.В.;   

фракція політичної партії Всеукраїнське об’єднання 

«БАТЬКІВЩИНА»: Волочай Т.В., Вусик В.М., Гончаренко В.Г.,        
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Кравцова Н.О., Мушієк М.Г., Радченко С.В., Чен В.Є. Керівник фракції – 

Радченко С.В. 

 

Тарасенко В.П. запропонував зробити перереєстрацію та обрати 

секретаріат сесії.  

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 61  депутат. 

 

Голосування за секретаріат 

«За»- 59, «Проти»- 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало»- 2. 

 

Тарасенко В.П. повідомив, що порядок денний сесії підготовлений  

робочою групою з підготовки пленарного засідання першої сесії обласної 

ради. Запропонував затвердити порядок денний, регламент роботи сесії та 

перейти до розгляду питань. 

Голосування за порядок денний (за основу)  

«За» -59, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 

 

Голосування за порядок денний (в цілому)  

«За» -57, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 5. 

 

Голосування за регламент роботи сесії 

«За» -59, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 2. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко О.А., Таран Є.В. 

 Коваленко О.А. вніс кандидатуру на посаду голови Черкаської обласної 

ради депутата Підгорного А.В. 

 Таран Є.В. вніс кандидатуру на посаду голови Черкаської обласної 

ради депутата Кондрацького М.І. 

  

Голосування за припинення висунення кандидатур   

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

 

Тарасенко В.П. вніс пропозицію перейти до обговорення внесених 

кандидатур, затвердити регламент розгляду питання. 
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Голосування за регламент розгляду питання   

«За» -60, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 

 

ВИСТУПИЛИ: Підгорний А.В., Яріш А.А., Кондрацький М.І. 

  

Голосування за припинення обговорення кандидатур   

«За» -61, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1. 

 

 Тарасенко В.П. повідомив, що у результаті обговорення в бюлетень для 

таємного голосування з питання «Про обрання голови Черкаської обласної 

ради» вносяться кандидатури Кондрацького М.І. та Підгорного А.В. 

Зазначив, що для проведення таємного голосування, підрахунку голосів 

і визначення результатів виборів необхідно обрати лічильну комісію. 

Пропозиції робочої групи з підготовки першої сесії обласної ради щодо 

кількісного та персонального складу лічильної комісії були роздані 

депутатам під час реєстрації.  

Вніс пропозицію  проголосувати за запропонований склад комісії у 

кількості 9 осіб.  

Голосування за склад лічильної комісії   

«За» -61, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Підгорний А.В. оголосив про наявність конфлікту інтересів та 

зазначив, що усувається від голосування з даного питання. 

 Кондрацький М.І. (репліку щодо оголошення про конфлікт інтересів 

через шум в залі не чути). 

 Тарасенко В.П. запропонував членам лічильної комісії приступити до 

роботи, оголосив перерву для проведення першого засідання лічильної 

комісії. 

(Перерва) 

 

ВИСТУПИЛИ: Тарасенко В.П., Новицький І.В. 

 Новицький І.В. поінформував, що відбулося засідання лічильної комісії 

першої сесії обласної ради VIII скликання, на якому головою обрано 

Новицького І.В., секретарем Олененка  О.В., про що складено протокол 

лічильної комісії № 1 (додається). Ознайомив депутатів з процедурою 

таємного голосування та запросив отримати бюлетені. 

Тарасенко В.П. оголосив перерву для проведення таємного 

голосування та підрахунку голосів. 

(Перерва) 
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Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 51  депутат. 

ВИСТУПИЛИ: 

Новицький І.В., голова лічильної комісії, який зачитав протокол 

лічильної комісії №2 (додається) про  результати таємного голосування.  

Тарасенко В.П. запропонував затвердити результати голосування. 

 

Голосування  за затвердження результатів таємного голосування 

«За» -37, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 13. 

 

 Тарасенко повідомив, що у результаті таємного голосування головою 

Черкаської обласної ради обраний депутат Підгорний Анатолій Вікторович. 

 Відповідно до статті 11 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» запросив Підгорного А.В. до складання Присяги. 

 

(Голова обласної ради складає Присягу) 

 

ВИРІШИЛИ:  

 рішення про затвердження результатів таємного голосування з 

питання «Про обрання голови Черкаської обласної ради прийнято; 

 рішення обласної ради  «Про обрання голови Черкаської обласної 

ради» прийнято, додається. 

  

 Тарасенко В.П. запропонував членам тимчасової президії першої сесії 

зайняти місця депутатів у залі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ – Підгорний А.В. 

 

 Підгорний А.В. запропонував перейти до розгляду питань порядку 

денного. 

 

3. СЛУХАЛИ: Підгорного А.В. – Про обрання першого заступника голови 

Черкаської обласної ради», який повідомив, що відповідно до статті 56 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» перший заступник 

голови обласної ради обирається радою у межах строку її повноважень з 

числа депутатів ради шляхом таємного голосування. 

 Згідно з пунктом 6 статті 55 вищеназваного Закону вніс кандидатуру 

депутата Сущенка Р.В. для обрання першим заступником обласної ради. 
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ВИСТУПИЛИ: Таран Є.В., який звернувся до голови обласної ради       

Підгорного А.В. з проханням оголосити перерву. 

 Підгорний А.В. оголосив перерву.  

(Перерва) 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 53  депутати. 

 

ВИСТУПИЛИ: Сущенко Р.В., який оголосив заяву про наявність конфлікту 

інтересів і усунення від обговорення питання. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 60  депутатів. 

 

Голосування за припинення обговорення кандидатури. 

«За» -37, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 23. 

 

 Підгорний А.В. повідомив, що в бюлетень для таємного голосування 

з питання «Про обрання першого заступника голови Черкаської обласної 

ради» вноситься кандидатура Сущенка Р.В. 

 Запропонував депутатам обласної ради одночасно  провести  таємне 

голосування з двох питань: «Про обрання  заступника голови Черкаської 

обласної ради» та «Про обрання заступника голови Черкаської обласної 

ради». 

 

Голосування за одночасне проведення таємного голосування з двох питань 

«Про обрання заступника голови Черкаської обласної ради» та «Про 

обрання заступника голови Черкаської обласної ради» 

«За» -36, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 24. 

(пропозиція прийнята) 

 

4. 5. СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В., який зазначив, що відповідно до статті 56 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» заступник голови обласної 

ради обирається радою у межах строку її повноважень з числа депутатів 

шляхом таємного голосування. Згідно з пунктом 6 статті 55 вищеназваного 

Закону вніс кандидатури Мушієка М.Г. та Доманського В.М. для обрання 

заступниками голови обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Доманський В.М. 
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 Мушієк М.Г. оголосив про наявність конфлікту інтересів, зазначив, 

що у зв’язку з цим усувається від голосування з означеного питання. 

 Доманський В.М. оголосив про конфлікт інтересів (не чути через шум 

в залі). 

 Підгорний А.В. запропонував припинити обговорення. 

Голосування про припинення обговорення кандидатур 

«За» -35, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 25. 

 

 Підгорний А.В. поінформував, що в один бюлетень для таємного 

голосування з питання «Про обрання заступника голови обласної ради» 

вноситься кандидатура депутата обласної ради Мушієка М.Г., в другий -  

Доманського В.М. 

 Звернувся до лічильної комісії з проханням приступити до роботи. На 

час роботи комісії оголосив перерву. 

 

(Перерва) 

ВИСТУПИЛИ:  

Новицький І.В., голова лічильної комісії,  повідомив, що згідно з 

чинним законодавством, Регламентом обласної ради під контролем лічильної 

комісії виготовлені бюлетені для таємного голосування з питань: «Про 

обрання першого заступника голови Черкаської обласної ради», «Про 

обрання заступника голови Черкаської обласної ради» та «Про обрання 

заступника голови Черкаської обласної ради».  

Зазначив, що до складу обласної ради обрано 64 депутати, присутні на 

сесії 62, надруковано бюлетенів з питань: «Про обрання першого заступника 

голови Черкаської обласної ради» - 64, «Про обрання заступника голови 

обласної ради» - 64, «Про обрання заступника голови обласної ради» - 64.  

В окремі бюлетені внесено кандидатуру першого заступника голови 

обласної ради Сущенка Р.В., на посаду заступників голови обласної ради 

відповідно Мушієка М.Г., Доманського В.М. 

Ознайомив депутатів з процедурою таємного голосування та запросив 

отримати бюлетені. 

Підгорний А.В. оголосив перерву для проведення таємного 

голосування та підрахунку голосів. 

(Перерва) 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Новицький І.В., голова лічильної комісії,  повідомив, що комісією 

здійснено підрахунок бюлетенів та визначено результати таємного 

голосування, про що складено протоколи лічильної комісії.  
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Зачитав протокол  лічильної комісії № 3 (додається). 

Зачитав протокол лічильної комісії № 4 (додається).  

Зачитав протокол лічильної комісії № 5 (додається).  

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 54  депутати. 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 58  депутатів. 

 

Підгорний А.В. запропонував затвердити результати таємного 

голосування з питання «Про обрання першого заступника голови обласної 

ради». 

 

Голосування за затвердження результатів таємного голосування з питання 

«Про обрання першого заступника голови Черкаської обласної ради» 

 «За» -37, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 20. 

 

Підгорний А.В. повідомив, що в результаті таємного голосування 

першим заступником голови Черкаської обласної ради обраний депутат 

Сущенко Р.В.  

 Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 59  депутатів. 

 

Підгорний А.В.  поінформував, що відповідно до статтей 14, 15 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування» необхідно 

присвоїти першому заступнику голови  обласної ради ранг посадової особи 

місцевого самоврядування. Посада першого заступника голови віднесена до 

другої категорії. Запропонував присвоїти третій ранг посадової особи 

місцевого самоврядування.  

Голосування з питання «Про обрання першого заступника голови 

Черкаської обласної ради» (за розданий проєкт рішення в цілому) 

«За» - 37, «Проти»  -  0,   «Утрималось» - 0, «Не голосувало» - 22.  

 

ВИРІШИЛИ:  

 рішення про затвердження результатів таємного голосування з 

питання «Про обрання першого заступника голови Черкаської обласної ради» 

прийнято; 

 рішення обласної ради «Про обрання першого заступника голови 

Черкаської обласної ради» прийнято, додається. 
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СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В., який вніс пропозицію депутатам обласної ради 

затвердити результати таємного голосування з питання «Про обрання 

заступника голови Черкаської обласної ради» (Доманський В.М.). 

 

Голосування за затвердження результатів таємного голосування з 

питання «Про обрання заступника голови Черкаської обласної ради» 

(Доманський В.М.) 

«За» - 46, «Проти»  -  0,   «Утрималось» - 2, «Не голосувало» - 11.  

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення про затвердження результатів таємного голосування з питання 

«Про обрання заступника голови Черкаської обласної ради»          

(Доманський В.М.) прийнято; 

рішення «Про обрання заступника голови Черкаської обласної 

ради» не прийнято. 

  

 Підгорний А.В. вніс пропозицію депутатам обласної ради затвердити 

результати таємного голосування з питання «Про обрання заступника голови 

Черкаської обласної ради» (Мушієк М.Г.). 

 

Голосування за затвердження результатів таємного голосування з 

питання «Про обрання заступника голови Черкаської обласної ради»  

(Мушієк М.Г.) 

«За» - 41, «Проти»  -  0,   «Утрималось» - 2, «Не голосувало» - 16.  

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення про затвердження результатів таємного голосування з питання 

«Про обрання заступника голови Черкаської обласної ради» (Мушієк М.Г.) 

прийнято; 

рішення «Про обрання заступника голови Черкаської обласної 

ради» не прийнято. 

 

 Підгорний зазначив, що надходили прохання щодо перенесення 

нерозглянутих питань порядку денного орієнтовно на вівторок. Привітав 

депутатів з Днем місцевого самоврядування. Оголосив перерву та запросив 

керівників фракцій до президії для проведення консультації. 

 

(Консультація з керівниками депутатських фракцій) 
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 Підгорний А.В. запропонував депутатам обласної ради 

зареєструватися.  

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 33  депутати. 

 Підгорний А.В. зазначив, що зареєстровано 33 депутати. Запропонував 

повернутися до голосування щодо обрання заступників голови Черкаської 

обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., який звернув увагу присутніх на порушення 

Регламенту обласної ради. Зазначив, що є пропозиція від фракції «ЗА 

МАЙБУТНЄ» припинити розгляд питань порядку денного та перейти до їх 

розгляду на наступному пленарному засіданні. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Вельбівця О.І. 

«За» - 1, «Проти»  -  6,   «Утрималось» - 7, «Не голосувало» - 19.  

(пропозиція не прийнята) 

 

 Підгорний А.В. запропонував проголосувати за повернення до 

голосування з питань про обрання заступників голови обласної ради. 

  

Голосування за пропозицію голови обласної ради Підгорного А.В.  

про повернення до голосування з питань про обрання  

заступників голови обласної ради 

«За» - 26, «Проти»  -  0,   «Утрималось» - 0, «Не голосувало» - 7.  

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Вельбівець О.І., Яріш А.А. 

 Підгорний А.В. зазначив, що у декількох депутатів не спрацювала 

електронна система голосування, повторно вніс пропозицію про повернення 

до голосування.  

Голосування за пропозицію голови обласної ради Підгорного А.В.  

про повторне повернення до голосування 

«За» - 32, «Проти»  -  0,   «Утрималось» - 0, «Не голосувало» - 1.  

(пропозиція не прийнята) 

 

Підгорний А.В. запросив керівників депутатських фракцій до президії 

для проведення консультації. Оголосив перерву у пленарному засіданні. 

 

 

Голова                                                                                           А. ПІДГОРНИЙ  


