
 

 

 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VIIІ скликання 

 

Позачергова (третя) сесія 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

17.12.2020                                       м. Черкаси                                    №  4 

 

пленарного засідання 

обласної ради  

 

 

 

 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    64 

 

 2. Присутніх запрошених осіб (списки додаються)  -    4 

 

3. Списки реєстрації депутатів обласної ради додаються 

 

 

                                 

 

Головуючий:  Підгорний А.В. 

 

 

Секретаріат:  Топчій І.В., Ковальчук О.С., Клімов Є.П., Радуцький О.Р., 

Гончаренко В.Г., Калініченко К.С. 
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  Порядок денний позачергової (третьої) сесії обласної ради                      

VIII скликання:                                                                                                    

 

1. Про утворення та обрання постійних комісій обласної ради 

Доповідає: 

Підгорний 

Анатолій  Вікторович 

- голова обласної ради 

 

2. Про обрання голів постійних комісій обласної ради 

Доповідає: 

Підгорний 

Анатолій  Вікторович 

- голова обласної ради 

 

3. Про утворення президії обласної ради 

Доповідає: 

Підгорний 

Анатолій  Вікторович 

- голова обласної ради 

 

4. Про Регламент Черкаської обласної ради VIII скликання 

Доповідають: 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

 - голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 

5. Про Положення про постійні комісії Черкаської обласної ради  

Доповідають: 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

  голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 
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ВИСТУПИЛИ: Халамейдик О., який привітав присутніх з Днем волонтера та 

з Днем Збройних Сил України, яке відбулося 07.12.2020. Запросив голову 

обласної державної адміністрації Сергійчука С.І. для вручення нагород.  

 

(вручення нагород) 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 29  депутатів. 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 34  депутати. 

 

ВИСТУПИЛИ: Підгорний А.В., Мушієк М.Г., Вельбівець О.І.,          

Радуцький О.Р. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 47  депутатів. 

 

 Підгорний А.В. 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. повідомив, що, враховуючи необхідність утворення 

робочих органів ради, що є необхідним для розгляду на сесіях питань 

життєдіяльності області, зокрема обласного бюджету на наступний рік, 

пришвидшення затвердження Регламенту обласної ради VIII скликання та 

Положення про постійні комісії обласної ради, враховуючи звернення 

депутатів обласної ради, видане розпорядження про скликання  17 грудня 

2020 року позачергової сесії обласної ради VIII скликання. Запропонував 

обрати секретаріат сесії.  

 

Голосування за секретаріат 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Підгорний А.В., Вельбівець О.І. 

 

Голосування за порядок денний (за основу)  

«За» -37, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 10. 
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ВИСТУПИЛИ: Олененко О.В., Підгорний А.В., Радуцький О.Р. 

  

 Голосування за порядок денний (в цілому)  

«За» -30, «Проти» - 1, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 17. 

(рішення не прийнято) 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко О.А., Братаніч В.А., Вельбівець О.І. 

 

 Підгорний А.В. оголосив перерву на 10 хв. 

 

(Перерва) 

 

 Підгорний А.В. поінформував, що відбулася консультація з 

керівниками депутатських фракцій та прийнято спільне рішення  про перерву 

у роботі пленарного засідання до понеділка 21.12.2020. 

 

ВИСТУПИЛИ: Радуцький О.Р., Підгорний А.В., Вельбівець О.І. 

 

 Підгорний А.В. оголосив перерву до 21 грудня 2020 року. 

 

(Перерва) 

 

 

 

 

Голова                                                                                            А. ПІДГОРНИЙ  


