
 

 

 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VIIІ скликання 

 

Позачергова (третя) сесія 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

21.12.2020                                       м. Черкаси                                    №  5 

 

поновлення роботи пленарного 

засідання обласної ради  

 

 

 

 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    64 

 

 2. Присутніх запрошених осіб (списки додаються)  -    5 

 

3. Списки реєстрації депутатів обласної ради додаються 

 

 

                                 

 

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

VIII скликання:                                                                                                    

 

1. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-7/VII 

"Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради" 

Доповідає: 

Підгорний 

Анатолій  Вікторович 

- голова обласної ради 

 

           2. Про обрання заступника голови обласної ради 

Доповідає: 

Підгорний 

Анатолій  Вікторович 

- голова обласної ради 

 

           3. Про обрання заступника голови обласної ради 

Доповідає: 

Підгорний 

Анатолій  Вікторович 

- голова обласної ради 

 

4. Про утворення та обрання постійних комісій обласної ради 

Доповідає: 

Підгорний 

Анатолій  Вікторович 

- голова обласної ради 

 

5. Про обрання голів постійних комісій обласної ради 

Доповідає: 

Підгорний 

Анатолій  Вікторович 

- голова обласної ради 

 

6. Про утворення президії обласної ради 

Доповідає: 

Підгорний 

Анатолій  Вікторович 

- голова обласної ради 

 

 

 

 

 

 

http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/33/33-1-7.docx
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/33/33-1-7.docx


3 

 

7. 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 

 

8. 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 
  

 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 52  депутати. 

 

Підгорний А.В. повідомив, що на пленарному засіданні 17.12.2020  

ухвалено порядок денний за основу.  

 

ВИСТУПИЛИ: Олененко О.В., Радуцький О.Р. 

 Олененко О.В. вніс пропозицію включити до порядку денного сесії 

питання «Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016            

№ 3-7/VII «Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради» 

та питання про обрання заступників голови Черкаської обласної ради. 

Запропонував їх розглянути першочергово.  

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Олененка О.В. щодо 

включення до порядку денного сесії питання «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 19.02.2016 № 3-7/VII «Про структуру і чисельність 

виконавчого апарату обласної ради» 

«За»- 40, «Проти»- 0, «Утрималося» - 4, «Не голосувало»- 9. 

(пропозиція прийнята) 

 

 

 

http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/33/33-1-7.docx
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/33/33-1-7.docx
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Голосування за пропозицію депутата обласної ради Олененка О.В. щодо 

включення до порядку денного сесії питання «Про обрання заступника голови 

Черкаської обласної ради" 

«За»- 42, «Проти»- 0, «Утрималося» - 3, «Не голосувало»- 8. 

(пропозиція прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Клімов Є.П., який звернувся до голови обласної ради 

Підгорного А.В. з проханням дореєструвати депутатів обласної ради 

Добрянську І.І. та Ковальчук О.С. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Олененка О.В. щодо 

включення до порядку денного сесії питання «Про обрання заступника голови 

Черкаської обласної ради" 

«За»- 44, «Проти»- 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало»- 10. 

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Олененка О.В. (питання 

«Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-7/VII «Про 

структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради», «Про обрання 

заступника голови Черкаської обласної ради», «Про обрання заступника 

голови Черкаської обласної ради» щодо черговості розгляду питань) 

«За»- 44, «Проти»- 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало»- 9. 

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування за порядок денний (в цілому) 

«За»- 55, «Проти»- 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало»- 0. 

  

Підгорний А.В. запропонував перейти до розгляду питань порядку 

денного. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Підгорного А.В. - Про внесення змін до рішення обласної ради від 

19.02.2016 № 3-7/VII «Про структуру і чисельність виконавчого апарату 

обласної ради». 

Голосування  

«За»- 43, «Проти»- 0, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 11. 

 

ВИРІШИЛИ:  

рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 19.02.2016 № 3-7/VII «Про структуру і чисельність виконавчого 

апарату обласної ради» прийнято, додається. 

 

http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/33/33-1-7.docx
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/33/33-1-7.docx
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/33/33-1-7.docx
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/33/33-1-7.docx
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/33/33-1-7.docx
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/33/33-1-7.docx
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ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., який вніс пропозицію щодо одночасного 

проведення таємного голосування з двох питань «Про обрання заступника 

голови Черкаської обласної ради» та «Про обрання заступника голови 

Черкаської обласної ради». 

Голосування за пропозицію заступника голови обласної ради Мушієка М.Г. 

щодо одночасного проведення таємного голосування з двох питань «Про 

обрання заступника голови Черкаської обласної ради» та «Про обрання 

заступника голови Черкаської обласної ради») 

«За»-52, «Проти»- 0, «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 2. 

(пропозиція прийнята) 

 

2, 3. 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 Лісового С.М. та Доманського В.М. для обрання 

заступниками голови обласної ради. 

Для проведення таємного голосування, підрахунку голосів і визначення 

результатів виборів запропонував обрати лічильну комісію на підставі 

пропорційного представництва від політичних партій, представлених в 

обласній раді, а також з урахуванням їх домовленостей про відступ від такого 

представництва. Запропонував до складу лічильної комісії включити 

депутатів обласної ради: Братаніча В.В., Коваленка О.А., Новицького І.В., 

Ковальчука Д.В., Клімова Є.П., Маргарян А.Д., Грабовського М.Ю.,          

Чена В.Є., Олененка О.В. 

 

 Голосування (за склад лічильної комісії) 

 «За» - 53, «Проти» - 0, «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3.  

 

ВИСТУПИЛИ:  Підгорний А.В., Доманський В.М. 

 Доманський В.М. із зали оголосив про конфлікт інтересів (через шум в 

залі не чути). 

 

Підгорний А.В. оголосив перерву  для проведення засідання лічильної 

комісії. 

(Перерва) 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

засідання лічильної комісії позачергової сесії обласної ради VIII скликання, 
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на якому головою обрано Новицького І.В., секретарем Олененка О.В., про що 

складено протокол лічильної комісії № 1. Ознайомив депутатів з процедурою 

таємного голосування та запросив отримати бюлетені.  

Зачитав протокол № 1(додається). 

 

Підгорний А.В. оголосив перерву для проведення таємного 

голосування та підрахунку голосів. 

 

(Перерва) 

 

ВИСТУПИЛИ: Новицький І.В., Підгорний А.В. 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 54  депутати. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

здійснено підрахунок бюлетенів та визначено результати таємного 

голосування, про що складено протоколи лічильної комісії.  

Зачитав протокол  лічильної комісії № 2 (додається). 

Зачитав протокол лічильної комісії № 3 (додається).  

 

Підгорний А.В. запропонував затвердити результати таємного 

голосування з питання «Про обрання заступника голови обласної ради» 

(Лісовий С.М.) 

 

Голосування за затвердження результатів таємного голосування з питання 

«Про обрання заступника голови Черкаської обласної ради» (Лісовий С.М.) 

 «За» -52, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 рішення про затвердження результатів таємного голосування з 

питання «Про обрання заступника голови Черкаської обласної ради» 

(Лісовий С.М.) прийнято;  

рішення обласної ради «Про обрання заступника голови 

Черкаської обласної ради» прийнято, додається. 
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ВИСТУПИЛИ: Підгорний А.В., який вніс пропозицію присвоїти п’ятий ранг 

посадової особи місцевого самоврядування заступнику голови Черкаської 

обласної ради Лісовому С.М. 

 

Голосування про присвоєння п’ятого рангу посадової особи місцевого 

самоврядування заступнику голови Черкаської обласної ради Лісовому С.М. 

«За» -54, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 рішення про присвоєння п’ятого рангу посадової особи місцевого 

самоврядування заступнику голови Черкаської обласної ради Лісовому С.М. 

прийнято. 

 

ВИСТУПИЛИ: Підгорний А.В., який запропонував затвердити результати 

таємного голосування з питання «Про обрання заступника голови обласної 

ради» (Доманський В.М.) 

 

Голосування за затвердження результатів таємного голосування з питання 

«Про обрання заступника голови Черкаської обласної ради»  

(Доманський В.М.) 

 «За» - 41, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 14. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 рішення про затвердження результатів таємного голосування з 

питання «Про обрання першого заступника голови Черкаської обласної ради» 

(Доманський В.М.) прийнято; 

рішення обласної ради «Про обрання заступника голови 

Черкаської обласної ради» прийнято, додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: Підгорний А.В., який вніс пропозицію присвоїти п’ятий ранг 

посадової особи місцевого самоврядування заступнику голови Черкаської 

обласної ради Доманському В.М. 

 

Голосування про присвоєння п’ятого рангу посадової особи місцевого 

самоврядування заступнику голови Черкаської обласної ради  

Доманському В.М. 

«За» -43, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 13. 
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ВИРІШИЛИ:  

 рішення про присвоєння п’ятого рангу посадової особи місцевого 

самоврядування заступнику голови Черкаської обласної ради       

Доманському В.М. прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ:  

 Підгорного А.В. - Про утворення та обрання постійних комісій 

обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Коваль В.В., Вельбівець О.І. 

Коваль В.В. звернувся до головуючого з проханням оголосити перерву 

та зібрати керівників депутатських фракцій для проведення консультації. 

Підгорний А.В. оголосив перерву.  

 

(Перерва) 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 47  депутатів. 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 52  депутати. 

 

ВИСТУПИЛИ: Підгорний А.В., який запропонував проголосувати за проєкт 

рішення «Про утворення та обрання постійних комісій обласної ради» за 

основу. 

 

Голосування (за основу) 

«За» -48, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 2. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Підгорний А.В. поінформував, що надійшла пропозиція депутата 

обласної ради Коваля В.В. про його перехід із складу постійної комісії 

обласної ради з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини до складу постійної комісії з питань 

освіти, науки, культури, молодіжної політики та спорту. 

 

Голосування за пропозицію про перехід депутата обласної ради  

Коваля В.В. із складу постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та 

захисту прав людини до складу постійної комісії з питань освіти, науки, 

культури, молодіжної політики та спорту 

«За» -54, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 3. 

(пропозиція прийнята) 
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ВИСТУПИЛИ: 

 Підгорний А.В. поінформував, що надійшла також пропозиція про 

перехід депутата обласної ради Гайовича В.Ю. із складу постійної комісії 

обласної ради з питань екології, використання природних ресурсів та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій до складу постійної комісії з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. 

 

Голосування за пропозицію про перехід депутата обласної ради          

Гайовича В.Ю. із складу постійної комісії обласної ради з питань екології, 

використання природних ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій до складу постійної комісії з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

«За» -45, «Проти» - 1, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 10. 

(пропозиція прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Таран Є.В. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Тарана Є.В. 

«За» -28, «Проти» - 11, «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 17. 

(пропозиція не прийнята) 

 

ВИСТУПИЛИ: Підгорний А.В. 

 

Голосування за рішення «Про утворення та обрання  

постійних комісій обласної ради» (в цілому) 

«За» -55, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 1. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 рішення обласної ради «Про утворення та обрання постійних 

комісій обласної ради» прийнято, додається. 

 

5. СЛУХАЛИ:  

 Підгорного А.В. – Про обрання голів постійних комісій обласної ради. 

 

Голосування за обрання Кукліна О.В. головою постійної комісії обласної ради 

з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

«За» -47, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 8. 

 

Голосування  за обрання Віштака І.А. головою постійної комісії обласної 

ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів 

«За» -49, «Проти» - 1 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 7. 
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Голосування за обрання Петренка О.М. головою постійної комісії обласної 

ради з питань розвитку інфраструктури та житлово-комунального 

господарства 

«За» -51, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 6. 

 

Голосування за обрання Гончаренка В.Г. головою постійної комісії обласної 

ради з питань агропромислового розвитку та земельних відносин 

«За» -54, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 9. 

 

Голосування за обрання Журби С.В. головою постійної комісії обласної ради з 

питань охорони здоров'я та соціального захисту населення 

«За» -44, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 4, «Не голосувало» - 9. 

 

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

 

Голосування за обрання Данилевського В.В. головою постійної комісії 

обласної ради з питань освіти, науки, культури, 

 молодіжної політики та спорту 

«За» -38, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 2, «Не голосувало» - 17. 

 

 

Голосування за обрання Бондаренко В.О. головою постійної комісії обласної 

ради з питань екології, використання природних ресурсів та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій 

«За» -42, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 6, «Не голосувало» - 9. 

 

Голосування за обрання Вусика В.М. головою постійної комісії обласної ради 

з питань комунальної власності, підприємництва та регуляторної політики 

«За» -51, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 5. 

 

Голосування за рішення «Про обрання голів постійних 

 комісій обласної ради» (в цілому) 

«За» -52, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 1, «Не голосувало» - 4. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 рішення обласної ради «Про обрання голів постійних комісій 

обласної ради» прийнято, додається. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 Підгорного А.В. – Про утворення президії обласної ради. 

 

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

Голосування (за основу) 

«За» -55, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 2. 
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Голосування (в цілому) 

«За» -56, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 1. 

 

Підгорний А.В. оголосив перерву у пленарному засіданні для розгляду 

запропонованих проектів рішень «Про Регламент Черкаської обласної ради 

VIII скликання» та «Про Положення про постійні комісії Черкаської обласної 

ради» постійною комісією обласної ради з питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини.  

(Перерва) 

 

Проведення реєстрації  депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 45  депутатів. 

 

5. СЛУХАЛИ:  

 Паніщева Б.Є.  – Про Регламент Черкаської обласної ради VIII 

скликання. Також повідомив, що на засіданні постійної комісії надійшли 

пропозиції від депутатів обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Радуцький О.Р., Куклін О.В. 

 Радуцький О.Р. запропонував зміни до Регламенту Черкаської 

обласної ради VIII скликання, які були ним озвучені на засіданні постійної 

комісії. 

 Куклін О.В. поінформував, що постійна комісія з питань регламенту, 

місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав 

людини розглянула запропонований проект рішення та рекомендує до 

розгляду на сесії обласної ради. Рекомендував депутатам обласної ради 

подати до виконавчого апарату обласної ради письмові пропозиції щодо змін 

до Регламенту Черкаської обласної ради VIII скликання для подальшого 

розгляду на засіданні постійної комісії та сесії обласної ради. 

 

Голосування за рішення «Про Регламент Черкаської 

 обласної ради VIII скликання» (за основу) 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Коваль В.В., Мушієк М.Г., Вельбівець О.І., Радуцький О.Р., 

Підгорний А.В. 

 

Голосування за рішення «Про Регламент Черкаської 

 обласної ради VIII скликання» (в цілому) 

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

 

ВИРІШИЛИ:  

 рішення обласної ради «Про Регламент Черкаської обласної ради 

VIII скликання» прийнято, додається. 
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6. СЛУХАЛИ:  

 Паніщева Б.Є. – Про Положення про постійні комісії Черкаської 

обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Погорілий В.Г., Підгорний А.В. 

 

Голосування (за основу) 

«За» -53, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 0. 

 

ВИСТУПИЛИ: Погорілий В.Г., Вельбівець О.І., Куклін О.В. 

Погорілий В.Г. озвучив зміни до пункту 4 Положення. 

Куклін О.В. поінформував, що постійна комісія з питань регламенту, 

місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав 

людини розглянула запропонований проект рішення, підтримала зміни, 

запропоновані депутатом Черкаської обласної ради Погорілим В.Г., та 

рекомендує до розгляду на сесії обласної ради проект рішення зі змінами. 

 

Голосування за пропозицію депутата обласної ради Погорілого В.Г 

«За» -33, «Проти» - 3 , «Утрималося» - 10, «Не голосувало» - 7. 

(пропозиція прийнята) 

 

Голосування за рішення «Про Положення про постійні комісії Черкаської 

обласної ради» (в цілому) 

«За» -49, «Проти» - 0 , «Утрималося» - 0, «Не голосувало» - 4. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 рішення обласної ради «Про Положення про постійні комісії 

Черкаської обласної ради» прийнято, додається. 

 

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

позачергову сесію обласної ради, розглянуто. Оголосив позачергову сесію 

обласної ради закритою.  

 

 

 

 

Голова                                                                                            А. ПІДГОРНИЙ  

 


