Протокол
пленарного засідання двадцять четвертої сесії
Одеської обласної ради сьомого скликання
16 серпня 2019 року

м. Одеса

Присутні депутати:
Всього депутатів в обласній раді
Зареєструвалися на початок сесії

- 84
- 50

Присутні запрошені:
Народні депутати України
В.о. голови обласної державної адміністрації
Заступники голови Одеської обласної державної адміністрації
Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації
Представники засобів масової інформації
Відкриває пленарне засідання голова обласної ради Урбанський А.І.
На початок сесії зареєструвалися 50 депутатів. Кворум, необхідний для роботи сесії, є.
Запропоновано депутатам вшанувати хвилиною мовчання пам'ять Почесного громадянина
Одеської області та міста Одеси, заслуженого працівника промисловості України, Почесного
голови «Ексімнафтопродукт», голови Одеської обласної Ради миру, президента Одеського
благодійного фонду «Медичний центр «Надія, Добро і Добробут» Філіпчука В.С.
Виступив депутат обласної ради Свічинський В.С.
Голова обласної ради оголосив, що зі складу депутатської фракції «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК»
в Одеській обласній раді вийшли Фінік В.В. та Кривошея В.В.
Таким чином, до складу фракції входить 19 депутатів.
Також в обласній раді утворено 3 нові депутатські групи:
1. «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» в Одеській обласній раді.
Голова групи – Хачатрян К.А.
Сеник Роман Віталійович – заступник голови групи.
До складу групи увійшли такі депутати: Бакланов В.В., Баранський В.С., Барвіненко Д.Л.,
Біб С.О., Бубнов В.І., Кобильніков О.Б., Лупашко С.І., Осіпов В.О., Саутьонков В.М., Стреля І.М.,
Чередниченко А.Г., Чумаченко В.В., Шкарівський В.М.
2. «Відродження Куяльницького та Хаджибейського лиманів» в Одеській обласній раді.
Голова групи – Маслов Ю.К.
Заступник голови групи – Барський О.Л.
До складу групи увійшли такі депутати: Батлюк О.В., Чапір Д.П., Червяков С.В.
3. «Сила в єдності» в Одеській обласній раді.
Голова групи – Батлюк О.В.
Заступник голови групи – Червяков С.В.
Члени депутатської групи: Адзеленко О.В., Антов Т.Д., Артеменко А.І., Бондаренко О.А.,
Напрієнко П.В., Табунщик Р.В., Шимон Л.Г.
Відповідно до пункту 3.12.2. Регламенту обласної ради час для доповіді, співдоповіді,
виступу визначається обласною радою. Урбанський А.І. запропонував такий регламент роботи
пленарного засідання двадцять четвертої сесії: доповідь - до 30 хвилин, співдоповідь - до 20
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хвилин, заключне слово - до 10 хвилин, виступи під час дебатів - 10 хвилин, інші виступи - до 5
хвилин.
Депутати підтримали пропозицію голови обласної ради.
Відповідно до пункту 3.9.2. Регламенту обласної ради на початку кожного пленарного
засідання обласної ради утворюється лічильна комісія у кількості 6 осіб відкритим голосуванням з
числа депутатів (по одному депутату від кожної депутатської фракції). До складу лічильної
комісії керівниками депутатських фракцій запропоновані такі депутати:
1. Від депутатської фракції ПАРТІЇ «Блок Петра Порошенка «Солідарність» – Кутателадзе
Олег Джумберович;
2. Від депутатської фракції «Довіряй ділам» – Іоганов Ігор Юрійович;
3. Від депутатської фракції «Батьківщина» – Корженко Олег Вікторович;
4. Від депутатської фракції «Наш КРАЙ» – Самунжи Панас Георгійович;
5. Від депутатської фракції Одеської обласної організації Партії «Відродження» –
Копотієнко Євгеній Миколайович;
6. Від депутатської фракції «Опозиційний блок» – Сеник Роман Віталійович.
Проводиться голосування за затвердження складу лічильної комісії.
Підсумки голосування:
За
46
Проти
0
Утримався
0
Не голосували 19
Приймається.
Депутатам запропоновано ознайомитися з рекомендованим порядком денним пленарного
засідання двадцять четвертої сесії обласної ради VII скликання, що містить 13 питань. Порядок
денний додається.
Проводиться голосування за прийняття порядку денного за основу.
Підсумки голосування:
За
54
Проти
0
Утримався
0
Не голосували 12
Приймається.
Оголошено перерву для проведення консультацій з головами фракцій обласної ради.
Продовжено пленарне засідання 24 сесії обласної ради.
Виступив заступник голови обласної ради Дімчогло Ю.Д.
Проводиться реєстрація депутатів присутніх на пленарному засіданні 24 сесії обласної ради.
Зареєструвався 61 депутат.
Голова обласної ради повідомив, що надійшла пропозиція від депутатів обласної ради щодо
внесення до порядку денного питання «Про дострокове припинення повноважень першого
заступника голови обласної ради Радковського О.В.» та «Про дострокове припинення
повноважень заступника голови обласної ради Дімчогло Ю.Д.»
Проводиться голосування за пропозицію щодо внесення до порядку денного питання «Про
дострокове припинення повноважень першого заступника голови обласної ради
Радковського О.В.».
Підсумки голосування:
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За
Проти
Утримався
Не голосували Не приймається.

41
3
0
23

Проводиться голосування за пропозицію щодо внесення до порядку денного питання «Про
дострокове припинення повноважень заступника голови обласної ради Дімчогло Ю.Д.».
Підсумки голосування:
За
39
Проти
4
Утримався
0
Не голосували 24
Не приймається.
З мотивів голосування виступили Адзеленко О.В., Сеник Р.В.
Виступив депутат обласної ради Андрєєнков В.В.
Оголошено перерву.
Продовжено пленарне засідання 24 сесії обласної ради.
Проводиться реєстрація депутатів, присутніх на пленарному засіданні 24 сесії обласної ради.
Зареєструвалося 63 депутати.
Пропозиції до порядку денного:
Депутат обласної ради Басюк Ю.О. запропонував внесення до порядку денного 24 сесії
обласної ради питання «Про дострокове припинення повноважень першого заступника голови
обласної ради Радковського О.В.» та «Про дострокове припинення повноважень заступника
голови обласної ради Дімчогло Ю.Д.»
Виступив заступник голови обласної ради Дімчогло Ю.Д.
Виступив перший заступник голови обласної ради Радковський О.В.
Проводиться голосування за пропозицію щодо внесення до порядку денного питання «Про
дострокове припинення повноважень першого заступника голови обласної ради
Радковського О.В.».
Підсумки голосування:
За
48
Проти
3
Утримався
1
Не голосували 14
Приймається.
Проводиться голосування за пропозицію щодо внесення до порядку денного питання «Про
дострокове припинення повноважень заступника голови обласної ради Дімчогло Ю.Д.».
Підсумки голосування:
За
42
Проти
6
Утримався
2
Не голосували 16
Не приймається.
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Депутат обласної ради Баранський В.С. запропонував внести до порядку денного питання
«Про дострокове припинення повноважень заступника голови обласної ради Дімчогло Ю.Д.».
Проводиться голосування за пропозицію щодо внесення до порядку денного питання «Про
дострокове припинення повноважень заступника голови обласної ради Дімчогло Ю.Д.».
Підсумки голосування:
За
40
Проти
4
Утримався
1
Не голосували 20
Не приймається.
Виступив депутат обласної ради Свічинський В.С.
Депутат обласної ради Сеник Р.В. запропонував внести до порядку денного питання «Про
дострокове припинення повноважень заступника голови обласної ради Дімчогло Ю.Д.».
Оголошено перерву.
Продовжено пленарне засідання 24 сесії обласної ради.
Проводиться реєстрація депутатів присутніх на пленарному засіданні 24 сесії обласної ради.
Зареєструвалося 59 депутатів.
Проводиться голосування за пропозицію депутата обласної ради Сеника Р.В. щодо внесення
до порядку денного питання «Про дострокове припинення повноважень заступника голови
обласної ради Дімчогло Ю.Д.».
Підсумки голосування:
За
29
Проти
1
Утримався
1
Не голосували 31
Не приймається.
Голова обласної ради зняв з розгляду проект рішення 5.1. Про дострокове припинення
повноважень голови Одеської обласної ради VІІ скликання Урбанського А.І.
Проводиться голосування за прийняття порядку денного в цілому.
Підсумки голосування:
За
45
Проти
0
Утримався
0
Не голосували 24
Рішення прийняте.
Починається розгляд питань порядку денного пленарного засідання двадцять четвертої
сесії обласної ради.
СЛУХАЛИ: Урбанського А.І., голову обласної ради - 1.1. Про продовження строку дії
контракту з директором комунальної установи «Комбінат громадського харчування», що
перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, управління якою
безпосередньо здійснює обласна рада.
Проект рішення підготовлений управлінням обласної ради з майнових відносин та
внесений постійною комісією обласної ради з питань управління майном спільної власності
територіальних громад області.
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Доповідач – Лунгул В.В., начальник управління обласної ради з майнових відносин.
Проводиться голосування за прийняття проекту рішення за основу.
Підсумки голосування:
За
63
Проти
0
Утримався
0
Не голосували 7
Рішення прийняте.
Змін та доповнень не надходило.
Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.
Підсумки голосування:
За
63
Проти
0
Утримався
0
Не голосували 7
Рішення прийняте.
Рішення 1024-VII додається.
СЛУХАЛИ: Урбанського А.І., голову обласної ради - 2.1. Про затвердження обласної
комплексної програми «Безпечна Одещина» на 2019-2021 роки.
Проект рішення підготовлений Департаментом фінансів обласної державної адміністрації
та внесений в.о. голови обласної державної адміністрації.
Доповідач – Зінченко М.А., директор Департаменту фінансів Одеської обласної державної
адміністрації.
Проводиться голосування за прийняття проекту рішення за основу.
Підсумки голосування:
За
61
Проти
0
Утримався
0
Не голосували 9
Рішення прийняте.
Змін та доповнень не надходило.
Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.
Підсумки голосування:
За
62
Проти
0
Утримався
0
Не голосували 8
Рішення прийняте.
Рішення 1025-VII додається.
СЛУХАЛИ: Урбанського А.І., голову обласної ради 2.2. Про внесення змін до рішення
обласної ради від 23 грудня 2016 року № 281-VII «Про затвердження обласної програми надання
фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності
територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної
державної адміністрації, на 2017-2019 роки».
Проект рішення підготовлений Департаментом фінансів обласної державної адміністрації
та внесений в.о. голови обласної державної адміністрації.
Доповідач – Надем’янова І.Г., начальник управління з питань економіки, бюджету,
інвестицій та міжнародного співробітництва апарату обласної ради.
Проводиться голосування за прийняття проекту рішення за основу.
Підсумки голосування:
За
62
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Проти
0
Утримався
0
Не голосували 7
Рішення прийняте.
Змін та доповнень не надходило.
Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.
Підсумки голосування:
За
64
Проти
0
Утримався
1
Не голосували 4
Рішення прийняте.
Рішення 1026-VII додається.
СЛУХАЛИ: Урбанського А.І., голову обласної ради - 2.3. Про внесення змін до рішення
обласної ради від 23 грудня 2016 року № 285-VІІ «Про затвердження Програми розвитку туризму
та курортів в Одеській області на 2017-2020 роки».
Проект рішення підготовлений управлінням туризму, рекреацій та курортів обласної
державної адміністрації та внесений в.о. голови обласної державної адміністрації.
Доповідач – Шека О.О., начальник управління туризму, рекреації та курортів Одеської
обласної державної адміністрації.
Проводиться голосування за прийняття проекту рішення за основу.
Підсумки голосування:
За
62
Проти
0
Утримався
0
Не голосували 7
Рішення прийняте.
Змін та доповнень не надходило.
Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.
Підсумки голосування:
За
66
Проти
0
Утримався
0
Не голосували 3
Рішення прийняте.
Рішення 1027-VII додається.
СЛУХАЛИ: Урбанського А.І., голову обласної ради - 2.4. Про внесення змін до рішення
обласної ради від 21 грудня 2017 року № 581-VII «Про затвердження обласної комплексної
програми розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2018-2020 роки».
Проект рішення підготовлений управлінням фізичної культури і спорту обласної державної
адміністрації та внесений в.о. голови обласної державної адміністрації.
Доповідач – Назаренко Є.Д., заступник начальника управління фізичної культури і спорту
Одеської обласної державної адміністрації.
Проводиться голосування за прийняття проекту рішення за основу.
Підсумки голосування:
За
66
Проти
0
Утримався
0
Не голосували 3
Рішення прийняте.
Змін та доповнень не надходило.
Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.
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Підсумки голосування:
За
64
Проти
0
Утримався
0
Не голосували 5
Рішення прийняте.
Рішення 1028-VII додається.
СЛУХАЛИ: Урбанського А.І., голову обласної ради – 3. Про внесення змін до рішення
обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII «Про обласний бюджет Одеської області на
2019 рік».
Проект рішення підготовлений Департаментом фінансів обласної державної адміністрації
та внесений головою обласної державної адміністрації.
Доповідач – Зінченко М.А., директор Департаменту фінансів Одеської обласної державної
адміністрації.
Співдоповідач – Абрамова Є.Г., голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету,
фінансово-економічної політики та банківської діяльності.
Проводиться голосування за прийняття проекту рішення за основу.
Підсумки голосування:
За
64
Проти
0
Утримався
0
Не голосували 5
Рішення прийняте.
Змін та доповнень не надходило.
Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.
Підсумки голосування:
За
62
Проти
0
Утримався
0
Не голосували 7
Рішення прийняте.
Рішення 1029-VII додається.
СЛУХАЛИ: Урбанського А.І., голову обласної ради - 4.1. Про обрання до складу постійної
поліцейської комісії Головного управління Національної поліції в Одеській області представників
громадськості.
Проект рішення підготовлено постійною комісією обласної ради з питань правової політики,
забезпечення законності та правопорядку, боротьби з організованою злочинністю та корупцією
спільно з юридичним управлінням апарату обласної ради та внесено головою постійної комісії
обласної ради з питань правової політики, забезпечення законності та правопорядку, боротьби з
організованою злочинністю та корупцією.
Доповідач - Лебедєв Р.С., начальник юридичного управління апарату обласної ради.
Депутат обласної ради Кобильніков О.Б. повідомив, що голосувати не буде через наявність
конфлікту інтересів.
Проводиться голосування за прийняття проекту рішення за основу.
Підсумки голосування:
За
59
Проти
0
Утримався
0
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Не голосували 10
Рішення прийняте.
Змін та доповнень не надходило.
Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.
Підсумки голосування:
За
65
Проти
0
Утримався
0
Не голосували 4
Рішення прийняте.
Рішення 1030-VII додається.
СЛУХАЛИ: Урбанського А.І., голову обласної ради – 4.2. Про затвердження розпоряджень
голови обласної ради, прийнятих у міжсесійний період.
Проект рішення підготовлений апаратом обласної ради та внесений головою обласної ради.
Доповідач – Лебедєв Р.С., начальник юридичного управління апарату обласної ради.
Проводиться голосування за прийняття проекту рішення за основу.
Підсумки голосування:
За
57
Проти
0
Утримався
0
Не голосували 12
Рішення прийняте.
Змін та доповнень не надходило.
Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.
Підсумки голосування:
За
60
Проти
0
Утримався
0
Не голосували 9
Рішення прийняте.
Рішення 1031-VII додається.
СЛУХАЛИ: Урбанського А.І., голову обласної ради - «Про дострокове припинення
повноважень першого заступника голови обласної ради Радковського О.В.».
Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» питання про дострокове припинення повноважень першого заступника, заступника
голови обласної ради може внести третина депутатів від загального складу ради.
Голова обласної ради запропонував членам лічильної комісії зібратися в кабінеті 301 на
засідання.
Лічильна комісія готова доповісти про перші підсумки своєї роботи.
Слово надається голові лічильної комісії.
Кутателадзе О.Д. зачитав Протокол № 1 засідання лічильної комісії щодо виборів голови та
секретаря лічильної комісії Одеської обласної ради VIІ скликання
Голова обласної ради запропонував затвердити протокол № 1 засідання лічильної комісії
про обрання голови та секретаря лічильної комісії.
Підсумки голосування:
За
53
Проти
1
Утримався
0

9
Не голосували
Приймається.

-
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Кутателадзе О.Д. зачитав протокол № 2 засідання лічильної комісії про затвердження
тексту і форми бюлетеня, порядку голосування.
Голова обласної ради запропонував затвердити протокол № 2 засідання лічильної комісії
про затвердження тексту і форми бюлетеня, порядку голосування.
Підсумки голосування:
За
54
Проти
1
Утримався
0
Не голосували 14
Приймається.
Оголошено перерву для виготовлення необхідної кількості бюлетенів для таємного
голосування.
Перерву закінчено.
Відповідно до протоколу № 2 затверджений порядок проведення голосування.
Слово надається члену лічильної комісії Іоганову І.Ю. для проведення процедури таємного
голосування.
Дімчогло Ю.Д. повідомив, що фракція «Наш край» обласної ради не братиме участь у
голосуванні.
Радковський О.В. повідомив, що фракція «Батьківщина» обласної ради не братиме участь у
голосуванні.
Проводиться голосування.
Оголошено перерву для підбиття підсумків голосування.
Голосування відбулося, лічильна комісія підвела підсумки.
Слово надається голові лічильної комісії.
Кутателадзе О.Д. зачитав Протокол № 3 засідання лічильної комісії з проведення таємного
голосування про дострокове припинення повноважень першого заступника голови Одеської
обласної ради VІI скликання Радковського О.В.
Голова лічильної комісії поінформував присутніх про підсумки таємного голосування про
дострокове припинення повноважень першого заступника голови Одеської обласної ради
VIІ скликання Радковського О.В.:
1

Кількість депутатів, які отримали бюлетені для таємного голосування

53

2

Кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні

53

3

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними

0

4

Кількість невикористаних бюлетенів

31

5

Кількість голосів, поданих «ЗА»

46

6

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ»

5

7

Кількість голосів, що «УТРИМАЛИСЯ»

2
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За підсумками таємного голосування вважати достроково припиненими повноваження
першого заступника голови Одеської обласної ради VІI скликання Радковського О.В.
Питань до голови лічильної комісії не надходило.
Таким чином, за підсумками таємного голосування вважати достроково припиненими
повноваження першого заступника голови Одеської обласної ради VІI скликання
Радковського О.В.
Голова обласної ради запропонував затвердити протокол № 3 засідання лічильної комісії з
проведення таємного голосування про дострокове припинення повноважень першого заступника
голови Одеської обласної ради VІI скликання Радковського О.В.
Підсумки голосування:
За
44
Проти
1
Утримався
0
Не голосували 23
Рішення прийняте.
Рішення 1032-VII додається.

СЛУХАЛИ: Урбанського А.І., голову обласної ради – 5.2. Про дострокове
припинення повноважень депутата Одеської обласної ради VІІ скликання Бойка
Григорія Анатолійовича.
Проводиться голосування за прийняття проекту рішення за основу.
Підсумки голосування:
За
5
Проти
6
Утримався
2
Не голосували 55
Рішення не прийняте.
СЛУХАЛИ: Урбанського А.І., голову обласної ради – 5.3. Про дострокове припинення
повноважень депутата Одеської обласної ради VІІ скликання Урбанського Анатолія Ігоровича.
Проводиться голосування за прийняття проекту рішення за основу.
Підсумки голосування:
За
4
Проти
5
Утримався
3
Не голосували 56
Рішення не прийняте.
6. Депутатські запити.
Від секретаріату сесії виступив Барський О.Л.
СЛУХАЛИ: про депутатський запит депутата обласної ради Артеменка А.І.
Проводиться голосування за підтримку депутатського запиту Артеменка А.І.
Підсумки голосування:
За
46
Проти
0
Утримався
0
Не голосували 26
Рішення прийняте.
Рішення 1033-VII додається.

11
СЛУХАЛИ: про депутатський запит депутата обласної ради Чередниченка А.Г.
Проводиться голосування за підтримку депутатського запиту Чередниченка А.Г.
Підсумки голосування:
За
45
Проти
0
Утримався
0
Не голосували 24
Рішення прийняте.
Рішення № 1034-VII додається.
СЛУХАЛИ: про депутатський запит депутата обласної ради Чередниченка А.Г.
Проводиться голосування за підтримку депутатського запиту Чередниченка А.Г.
Підсумки голосування:
За
49
Проти
0
Утримався
0
Не голосували 20
Рішення прийняте.
Рішення № 1035-VII додається.
СЛУХАЛИ: про депутатський запит депутата обласної ради Андрєєнкова В.В.
Проводиться голосування за підтримку депутатського запиту Андрєєнкова В.В.
Підсумки голосування:
За
40
Проти
0
Утримався
0
Не голосували 29
Рішення не прийняте.
СЛУХАЛИ: про депутатський запит депутата обласної ради Андрєєнкова В.В.
Проводиться голосування за підтримку депутатського запиту Андрєєнкова В.В.
Підсумки голосування:
За
51
Проти
0
Утримався
0
Не голосували 18
Рішення прийняте.
Рішення № 1036-VII додається.
СЛУХАЛИ: про депутатський запит депутата обласної ради Андрєєнкова В.В.
Проводиться голосування за підтримку депутатського запиту Андрєєнкова В.В.
Підсумки голосування:
За
51
Проти
0
Утримався
0
Не голосували 18
Рішення прийняте.
Рішення № 1037-VII додається.
Надійшла пропозиція повернутися до голосування на підтримку депутатського запиту
Андрєєнкова В.В. щодо звіту директора КП «Фортеця».
Проводиться голосування за повернення до голосування на підтримку депутатського запиту
Андрєєнкова В.В.
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Підсумки голосування:
За
Проти
Утримався
Не голосували Приймається.

43
0
0
26

Проводиться голосування за підтримку депутатського запиту Андрєєнкова В.В.
Підсумки голосування:
За
45
Проти
0
Утримався
0
Не голосували 24
Рішення прийняте.
Рішення № 1038-VII додається.
Згідно з пунктом 3.12.24. Регламенту обласної ради VII скликання розгляд питання порядку
денного сесії «Різне» передбачає надання депутатам можливості виступити із заявами або
повідомленнями протягом 30 хвилин. Обговорення заяв і повідомлень не проводиться, рішення
щодо них не приймаються.
Виступили депутати обласної ради Баранський В.С., Шкарівський В.М., Адзеленко О.В.,
Кобильніков О.Б.
Порядок денний пленарного засідання двадцять другої сесії обласної ради VII скликання
вичерпано.
Пленарне засідання двадцять другої сесії Одеської обласної ради сьомого скликання
оголошено закритим.

Голова обласної ради

А.І. Урбанський

