
 

 

 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VIIІ скликання 

 

Позачергова (одинадцята) сесія 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

16.02.2022                                       м. Черкаси                                    №  13 

 

пленарного засідання 

обласної ради  

 

 

 

 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    64 

 

 2. Присутніх запрошених осіб (списки додаються)  -    20  

 

3. Списки реєстрації депутатів обласної ради додаються 

 

 

                                 

 

Головуючий:  Підгорний А.В. 
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Порядок денний позачергової (одинадцятої) сесії Черкаської обласної ради                      

VIII скликання:                                                                                                    

 

1. Про внесення змін у додатки 1, 2 до програми територіальної оборони 

Черкаської області на 2018-2022 роки 

          Доповідають:  
 

Луговський 

Віталій Григорович 

- т.в.о. військового комісара Черкаського 

обласного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки 

 

Стуженко  

Анатолій Ілліч 

- командир 118 окремої бригади 

територіальної оборони 

 

Куклін 

Олег Володимирович 

 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 

2. Про звіт про виконання обласного бюджету Черкаської області                       

за 2021 рік 

Доповідають: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації 

 

Віштак 

Ігор Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

3. Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.12.2021                         

№ 10-12/VІІІ «Про обласний бюджет Черкаської області на 2022 рік» 

Доповідають: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації 

 

Віштак 

Ігор Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 40  депутатів. 
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Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 49  депутатів. 

 

Підгорний А.В. зазначив, що, враховуючи звернення Черкаської 

обласної державної адміністрації щодо необхідності термінового виділення 

коштів на фінансування обласної Програми територіальної оборони Черкаської 

області на 2018-2022 роки, видане розпорядження про скликання 16 лютого 

2022 року позачергової сесії обласної ради VIII скликання. 

Повідомив, що на пленарне засідання запрошені голова, заступники 

голови обласної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів 

обласної державної адміністрації, окремих установ, організацій, представники 

засобів масової інформації. 

Зазначив, що відповідно до Указу Президента України з метою 

посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості                   

в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, 

морально-психологічного тиску на суспільну свідомість  16 лютого 2022 року 

оголошено Днем єднання. 

 Запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам'ять тих, хто загинув    

у ході антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил у східних 

областях України. 

 

(Хвилина мовчання) 

  

 Підгорний А.В. поінформував, що відповідно до статті 27 Регламенту 

Черкаської обласної ради VIII скликання до виконавчого апарату обласної ради 

надійшло повідомлення, що на засіданні  депутатської фракції політичної партії 

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» головою фракції обрано     

Коцура Юрія Никифоровича, Помченка Олега Вікторовича увільнено від 

виконання обов’язків керівника фракції. 

 Також повідомив про формування в обласній раді депутатської групи 

«Цивільна оборона та захист населення при виникненні надзвичайних 

ситуацій», метою якої є сприяння в організації та здійснення контролю                        

за реалізацією цивільного захисту населення.  До складу депутатської групи 

увійшли депутати: Курбет Є.О., Циганок О.А., Гайович В.Ю., Куклін О.В., 

Тарасенко В.П., Яріш А.А. Головою депутатської групи обрано Курбета Є.О., 

заступником голови – Циганок О.А. 

 Голова обласної ради Підгорний А.В. та голова обласної державної 

адміністрації Скічко О.О. вручили Почесні грамоти Черкаської обласної 

державної адміністрації і обласної ради Кондрацькому М.І., директорові              
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комунального некомерційного підприємства «Черкаська обласна дитяча лікарня 

Черкаської обласної ради», депутатові Черкаської обласної ради;                            

Плічку Григорію Івановичу, директорові  приватного підприємства «Альтаїр», 

депутатові Черкаської обласної ради. 

 

(вручення нагород) 

 

 Підгорний А.В. звернув увагу депутатів обласної ради, що відповідно 

до статі 15 Регламенту Черкаської обласної ради VIII скликання на пленарному 

засіданні позачергової сесії обласної ради час для виступів з метою оголошення 

депутатськими групами та фракціями заяв, звернень, запитів, запитань, 

повідомлень не відводиться. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ:  

 Підгорний А.В. повідомив, що проєкт порядку денного позачергової 

сесії  обласної ради розданий депутатам обласної ради. Запропонував порядок 

денний проголосувати за основу. 

 

Голосування за порядок денний (за основу) 

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

 

Голосування за порядок денний (в цілому) 

«За»- 51, «Проти»- 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало»- 0. 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. – Про внесення змін у додатки 1, 2 до програми 

територіальної оборони Черкаської області на 2018-2022 роки. 

Зазначив, що питання розглядалися на комісії – висновки комісії 

позитивні.  

 

Голосування   

«За»- 51, «Проти»- 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про внесення змін у додатки 1, 2 до програми 

територіальної оборони Черкаської області на 2018-2022 роки» прийнято, 

додається. 
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2. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. – Про звіт про виконання обласного бюджету Черкаської 

області за 2021 рік. 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За»- 50, «Проти»- 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1. 

 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про звіт про виконання обласного бюджету 

Черкаської області за 2021 рік» прийнято, додається. 

 

3. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. – Про внесення змін до рішення обласної ради                           

від 21.12.2021 № 10-12/VІІІ «Про обласний бюджет Черкаської області                            

на  2022 рік». 

 

Голосування (за основу і в цілому) 

«За»- 49, «Проти»- 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради 

від 21.12.2021 № 10-12/VІІІ «Про обласний бюджет Черкаської області                    

на 2022 рік» прийнято, додається. 

 

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

сесію обласної ради, розглянуто.  

 

ВИСТУПИЛИ: Скічко О.О., Коваль В.В., Радуцький О.Р., Вельбівець О.І.,       

Яріш А.А., Циганок О.А., Радченко С.В. 

  

Підгорний А.В. оголосив позачергову сесію обласної ради закритою. 

 

 

 

 

Голова                                                                                   Анатолій ПІДГОРНИЙ 


