Протокол
пленарного засідання тридцять п’ятої позачергової сесії
Одеської обласної ради сьомого скликання
01 липня 2020 року

м. Одеса

Головуючий – Паращенко С.В., голова обласної ради.
Проводиться реєстрація присутніх депутатів обласної ради.
Зареєструвалися на початок сесії - 54 депутати.
Кворум, необхідний для проведення пленарного засідання, є.
Засідання оголошено відкритим.
Присутні: депутати обласної ради (список додається).
Запрошені:
голова обласної державної адміністрації Куций М.В.;
заступники голови Одеської обласної державної адміністрації;
керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації;
прокурор Одеської області;
начальник Головного управління національної поліції в Одеській області;
представники засобів масової інформації.
Голова обласної ради Паращенко С.В. повідомив присутніх про створення чергової
шістнадцятої депутатської групи - «Ініціативи громад» в Одеській обласній раді. Депутатська
група сформована у такому складі:
Голова депутатської групи – Недозимованний І.С. (депутатська фракція Одеської обласної
організації Партії «Відродження»)
Заступник голови депутатської групи – Копотієнко Є.М. (депутатська фракція Одеської
обласної організації Партії «Відродження»
Члени депутатської групи – Адзеленко О.В. (депутатська фракція «Опозиційний блок»)
– Маслов Ю.К. (безпартійний)
– Разумов В.В. (безпартійний)
– Учитель І.Л. (безпартійний)
– Губерник А.О. (безпартійний)
Відповідно до пункту 3.12.2. Регламенту обласної ради час для доповіді, співдоповіді,
виступу визначається обласною радою. Паращенко С.В. запропонував такий регламент роботи
пленарного засідання тридцять п’ятої позачергової сесії: доповідь - до 30 хвилин, співдоповідь
– до 20 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» –
Волканов В. Д.;
2. Від депутатської фракції «Опозиційний блок» – Сеник Р.В.;
3. Від депутатської фракції «Наш КРАЙ» – Самунжи П.Г.;
4. Від депутатської фракції «Довіряй ділам» – Хмелевський А.Б.;
5. Від депутатської фракції «Батьківщина» – Корженко О.В.;
6. Від депутатської фракції Одеської обласної організації Партії «Відродження» Недозимованний І.С.
Проводиться голосування за затвердження складу лічильної комісії.
Підсумки голосування:
За
54

2
Проти
Утримався
Не голосували
Приймається.

-

0
0
3

Голова обласної ради надав роз’яснення стосовно питань, які будуть розглядатися на
пленарному засіданні, та їх важливості для майбутнього Одеської області.
Порядок денний:
1. Про депутатські звернення
1.1. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Президента України, Верховної
Ради України та Кабінету Міністрів України щодо адміністративно-територіального устрою
Одеської області.
Доповідач – Басюк Ю.О., депутат обласної ради.
1.2. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Президента України та Кабінету
Міністрів України щодо необхідності невідкладного реагування на ситуацію у
сільськогосподарській сфері регіону у зв’язку із наслідками посухи.
Доповідач – Чиклікчи Г.Г., голова постійної комісії обласної ради з питань
агропромислового комплексу.
1.3. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Прем’єр-міністра України,
Міністра розвитку громад та територій України та Голови Верховної Ради України щодо
недопущення примусової децентралізації в Одеській області та урахування позиції громад.
Доповідач – Саутьонков В.М., голова депутатської групи «Опозиційна платформа – За
життя» в Одеській обласній раді.
Співдоповідач – Стоянова А.А., голова депутатської групи «Земля, порядок,
справедливість» в Одеській обласній раді.
2. Про депутатські запити
3. Різне
Проводиться голосування за прийняття проєкту порядку денного за основу.
Підсумки голосування:
За
57
Проти
0
Утримався
0
Не голосували 2
Приймається.
Виступ - Душейко В.П. (депутатська фракція «Батьківщина»)
Проводиться голосування за прийняття проєкту порядку денного в цілому:
Підсумки голосування:
За
57
Проти
0
Утримався
0
Не голосували 3
Приймається.
1.1. СЛУХАЛИ: Паращенка С.В., голову обласної ради – Про звернення депутатів
Одеської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України щодо адміністративно-територіального устрою Одеської області.
Доповідач – Басюк Ю.О., депутат обласної ради.
Виступив з роз’ясненнями до проєкту рішення доповідач Басюк Ю.О. (депутатська
фракція ПАРТІЇ «Блок Петра Порошенка «Солідарність»).

3
ВИСТУПИЛИ депутати обласної ради: Хачатрян Х.А., Адзеленко О.В., Борейко О.М.
Запитання доповідачу надав депутат обласної ради Чапір Ю.Д.
Роз’яснення надав голова обласної ради Паращенко С.В.
Проводиться голосування за прийняття проєкту рішення за основу.
Підсумки голосування:
За
54
Проти
0
Утримався
2
Не голосували 4
Рішення прийняте.
Змін та доповнень не надходило.
Проводиться голосування за прийняття проєкту рішення в цілому.
Підсумки голосування:
За
53
Проти
0
Утримався
1
Не голосували 6
Рішення прийняте.
ВИРІШИЛИ: рішення 1330 -VII (додається).
З мотивів голосування виступила депутат обласної ради Коваліш І.В.
1.2. СЛУХАЛИ: Паращенка С.В., голову обласної ради – Про звернення депутатів
Одеської обласної ради до Президента України та Кабінету Міністрів України щодо
необхідності невідкладного реагування на ситуацію у сільськогосподарській сфері регіону у
зв’язку із наслідками посухи.
Доповідач – Чиклікчи Г.Г., голова постійної комісії обласної ради з питань
агропромислового комплексу.
Виступив з роз’ясненнями до проєкту рішення доповідач Чиклікчи Г.Г.
ВИСТУПИЛИ депутати обласної ради: Шкарівський В.М., Чапір Ю.Д., Лазаренко М.Д.,
Артеменко А.І.
Проводиться голосування за прийняття проєкту рішення за основу.
Підсумки голосування:
За
57
Проти
0
Утримався
0
Не голосували 4
Рішення прийняте.
Чапір Д.П. запропонував доповнити проєкт рішення, а саме п.2 таким: «та надіслати
депутатам Верховної Ради України від Одеської області Васильковському І., Гончаренку О.,
Горенюку О., Діденко Ю., Дмитруку А., Кіссе А., Колебошину С., Колєву О., Костіну А.,
Леонову О., Скорику М., Ткаченку О., Урбанському А., Чернявському С., Шинкаренку І.».
Проводиться голосування за пропозицію Чапіра Д.П.
Підсумки голосування:
За
50
Проти
0
Утримався
0
Не голосували 11
Пропозицію прийнято.
Проводиться голосування за прийняття проєкту рішення в цілому.
Підсумки голосування:
За
59
Проти
0

4
Утримався
0
Не голосували 2
Рішення прийняте.
1.2. ВИРІШИЛИ: рішення -1331VII (додається).
1.3. СЛУХАЛИ: Паращенка С.В., голову обласної ради – Про звернення депутатів
Одеської обласної ради до Прем’єр-міністра України, Міністра розвитку громад та територій
України та Голови Верховної Ради України щодо недопущення примусової децентралізації в
Одеській області та урахування позиції громад.
Доповідач – Саутьонков В.М., голова депутатської групи «Опозиційна платформа – За
життя» в Одеській обласній раді.
Співдоповідач – Стоянова А.А., голова депутатської групи «Земля, порядок,
справедливість» в Одеській обласній раді.
Проводиться голосування за прийняття проєкту рішення за основу.
Підсумки голосування:
За
47
Проти
1
Утримався
0
Не голосували 2
Рішення прийняте.
Виступив депутат обласної ради Адзеленко О.В.
Депутат обласної ради Душейко В.П. запропонував доповнити проєкт рішення таким:
«звернення мешканців Подільського району додається».
Проводиться голосування за пропозицію Душейка В.П.
Підсумки голосування:
За
32
Проти
0
Утримався
0
Не голосували 29
Пропозицію не прийнято.
Виступив депутат обласної ради Чиклікчи Г.Г.
Проводиться голосування за прийняття проєкту рішення в цілому.
Підсумки голосування:
За
47
Проти
1
Утримався
0
Не голосували 13
Рішення прийняте.
1.3. ВИРІШИЛИ: рішення 1332 -VII (додається).
Охочих виступити з мотивів голосування не було.
2. СЛУХАЛИ: Паращенка С.В., голову обласної ради – Про депутатські запити.
Від секретаріату сесії про депутатські запити доповів Барський О.Л.:
2.1. Про депутатський запит депутата обласної ради Андрєєнкова В.В.
Проводиться голосування за підтримку депутатського запиту депутата обласної ради
Андрєєнкова В.В.
Підсумки голосування:
За
47
Проти
0
Утримався
0
Не голосували 14
Рішення прийняте.
ВИРІШИЛИ: рішення 1333 -VII (додається).
2.2. Про депутатський запит депутата обласної ради Єрьоменка І.В.
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Проводиться голосування за підтримку депутатського запиту депутата обласної ради
Сеника Р.В.
Підсумки голосування:
За
53
Проти
0
Утримався
0
Не голосували 7
Рішення прийняте.
ВИРІШИЛИ: рішення 1334 -VII (додається).
3. СЛУХАЛИ: Паращенка С.В., голову обласної ради – Різне.
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 Сеник Р.В.
Слово для виступу надано заступнику начальника терміналу ТОВ "Європіан Агро
Інвестмент Юкрейн" Зелінському С.І. (м. Чорноморськ) стосовно ситуації, яка склалася з
виплатою заробітної плати працівникам терміналу.
ВИСТУПИЛИ: перший заступник голови обласної ради Шкарівський В.М., депутати
обласної ради Кобильніков О.Б., Адзеленко О.В., Душейко В.П., Бакланов В.В, та заступник
голови обласної ради Дімчогло Ю.Д.
Порядок денний пленарного засідання тридцять п’ятої позачергової сесії обласної ради
VII скликання вичерпано.
Пленарне засідання тридцять п’ятої позачергової сесії Одеської обласної ради сьомого
скликання оголошено закритим.

Голова обласної ради

Сергій ПАРАЩЕНКО

