
                                                            

 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  

 

П Р О Т О К О Л  

 

пленарного засідання двадцять шостої позачергової сесії районної ради 

шостого скликання 

 

24 січня  2014 року        смт. Голованівськ  

 

Засідання розпочалося – 10.00 

Засідання завершилося – 11.15 

 

Усього депутатів – 48 

Присутні - 29 

Відсутні -  19 

 

Президія: 

Чушкін Олексій Іванович – голова Голованівської районної ради. 

Яровий Олександр Володимирович – голова районної державної 

адміністрації. 

 

Головує: Чушкін О.І. – голова районної ради.  

 

 Перед початком роботи пленарного засідання присутні вшанували 

загиблих на Майдані хвилиною мовчання. 

 

Голова районної ради:  

 Шановні депутати, запрошені! 

 Двадцять шоста позачергова сесія Голованівської районної ради 

скликана за пропозицією 16 депутатів районної ради шостого скликання. 

 

На сесії присутні, згідно з даними реєстрації  29 депутатів. 

Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 

Двадцять шосту позачергову сесію районної ради оголошую відкритою. 

 

У роботі сесії районної ради  беруть участь: 

- депутати районної ради; 

- сільські та селищні голови; 

- керівники установ, підприємств та організацій району; 

- запрошені. 

 



Розпочинаємо роботу пленарного засідання. 

На двадцять шостій позачерговій сесії районної ради пропонується 

розглянути наступне  питання:  

 

1. Про звернення до Президента України, центральних органів влади, 

політичних сил та громадськості. 

 

 Пропоную дане питання включити до порядку денного сесії і прийняти 

його за основу. 

 

Чи є інші пропозиції? 

Немає. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 29 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є зауваження, зміни,  доповнення до порядку денного? 

Немає. 

 

Є пропозиція прийняти порядок денний в цілому. 

Результати голосування: 

«за»     - 29 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Дякую. Питання вносяться до порядку денного. 

 

Нагадую, що відповідно до Регламенту районної ради для доповіді 

надається до 45 хвилин, інформації до 15 хвилин, виступу – до 10 хвилин. 

Немає заперечень? Немає. 

 

 Переходимо до розгляду питання порядку денного. 

 

 Шановні депутати! 

 Депутатами районної ради подано для розгляду та затвердження проект 

звернення до Президента України, центральних органів влади, політичних 

сил та громадськості. Текст звернення наступний: 

 «Ми, депутати Голованівської районної ради, глибоко стурбовані 

провокаційним закликом опозиційних лідерів до створення в України 

антиконституційної ситуації – двовладдя через скликання так званої 



«народної ради» і збирання незаконних воєнізованих формувань 

«самооборони». 

 Заяви, що пролунали з Майдану, та дії лідерів опозиції, які вже не 

можуть контролювати розбурханих ними протестувальників і зупинити 

радикально налаштовані бойові групи, ми розцінюємо як спробу здійснення 

державного перевороту і загрозу цілісності держави та життю і здоров’ю 

громадян України. 

 Кожен громадянин нашої держави має право на мирний протест і ніхто 

не повинен обмежувати це право людей, однак жодна політична партія, 

громадська організація, інше угрупування чи окрема особа не можуть 

привласнювати собі право реалізувати державну владу і діяти від імені 

всього народу, підриваючи основи соціально-економічного а політичного 

устрою держави. 

 Усі заходи і дії протестувальників мають відбуватись у рамках чинного 

законодавства України, не переходячи межу між мирним протестом і 

злочинними діями. 

 Ми засуджуємо дії екстремістів і безвідповідальних політиків, що 

штовхають людей на громадянське протистояння. Закликаємо не допустити 

розколу українського суспільства, зародження в ньому ворожнечі і 

нетерпимості, зневаги конституційним основам державності та демократії. 

 Ми звертаємося до Президента України та Уряду України взяти 

ситуацію під контроль, відновити в державі порядок і законність. Вимагаємо 

захистити майно територіальних громад, державної і приватної власності. 

Знайти і притягнути до відповідальності організаторів і виконавців вуличних 

заворушень у столиці, що підривають міжнародний авторитет України, 

ведуть до дестабілізації економічної ситуації, становлять загрозу 

суверенітету держави та її національної цілісності. 

 Ми звертаємося до народних депутатів України, депутатів місцевих 

рад, до політичних партій і об’єднань, громадських організацій, до населення 

України із закликом не піддаватися впливу провокаторів, не допустити 

ескалації конфлікту, утримати людей від насильства, перешкоджання роботі 

органів державної влади й  місцевого самоврядування та їх посадових осіб, 

зберігати мир і спокій. 

 Голованівщина закликає до загальноукраїнського діалогу щодо 

відновлення стабільності та злагодження в державі. 

 

Прошу до обговорення. 

 

 Слово для виступу надається Комашко Григорію Віталійовичу – 

депутату районної ради. 

 

Комашко Г.В.: 

 

 Шановні депутати! 



 Останні події в державі викликали гнів, ненависть, сльози і бурю 

емоцій. Доступні описи, фото- і відео нічних подій свідчать: мирну 

демонстрацію не розганяли, а ліквідували, попередньо оточивши і 

позбавивши мирних цивільних можливості врятуватися. Так діють карателі і 

окупанти, так діяли «фашисти». Застосувавши цю тактику і проявивши 

жорстокість, загони «Беркута» зганьбили і принизили правоохоронні органи, 

та всю українську владу… Це не дії правоохоронних органів в демократичній 

державі. Тому пропоную засудити дії загонів «Беркута». 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 

 Слово для виступу надається Леонову Івану Олександровичу – 

депутату районної ради. 

 

Леонов І.О.: 

 

 Шановні депутати, запрошені! 

 Хочу навести кілька прикладів щодо зарубіжного законодавства проти 

екстремізму і наклепів. 

 Наприклад, у Франції передбачені покарання а носіння масок і щитів не 

будь-яких масових акціях. Зокрема за такі порушення передбачена міра 

покарання 3 роки заключення під варту та штраф 4500 євро, а у 

Великобританії штраф до 5000 фунтів стерлінгів та 10 років заключення. У 

Німеччині за порушення громадського порядку під час мітингу – до 1 року 

тюрми, в США – 10 років тюрми, Франція – 75000 євро штраф. За наклеп на 

людину в Бельгії діє покарання 1 рік тюрми. В Данії за наклеп з елементами 

расизму – 2 роки тюрми. 

 В Україні діє Конституція – яка є головним підручником життя 

громадянина та правил поведінки держави. Згідно статті 106 Конституції 

України Президент України приймає у разі необхідності рішення про 

введення в України або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а 

також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами 

надзвичайної екологічної ситуації – з наступним затвердженням цих рішень 

Верховною Радою України. 

 Президент України забезпечує державну незалежність, національну 

безпеку та правонаступництво держави. Конституція України не можу бути 

змінена в умовах надзвичайного стану. 

 І хочу закінчити свій виступ висловом Президента Білорусії 

Олександра Лукашенко, який був опублікований в газеті «Сільські вісті» ( від 

23 січня 2014 року № 8): «Те, що відбувається в Україні, - це жах, це 

катастрофа. Це не моя справа, там і без мене розберуться, попросять мене – я 

скажу «так» або «ні» допоможу чи ні…». 

 Прекрасна країна з прекрасним народом, і ось цей бардак з так званим 

ринком, де клани поділили країну – ось до чого це призводить. 



 Щойно діти Президента починають займатися бізнесом – чекай біди. 

Щойно у дружин і коханок з’являються корони на голові – чекай біди… Я 

боюся, щоб Україна остаточно і публічно не стала ареною розбірок між 

Заходом і Сходом». 

 Вважаю, що для наведення порядку в країні необхідно прийняти дане 

звернення. 

 Дякую за увагу. 

   

Голова районної ради: 

 

 Шановні депутати! 

 Всі мають свою думку з приводу даної ситуації. Порушення чинного 

законодавства існує з обох сторін. На сьогоднішній день ми не можемо 

сказати які там війська «Беркут», «Ягуар» чи інші. Ми не маємо права 

звинувачувати тих чи інших. Ми тільки можемо закликати Президента  

України забезпечити конституційний порядок в державі. Не потрібно 

убивати людей, не потрібно знищувати майно, яке потім необхідно буде 

відновлювати. Радикалізм в України став некерований, одна надія на 

конституційні органи влади. 

 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені.  

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 28 

«проти»    - 01 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 28 

«проти»    - 01 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 381 (додається). 

Всі питання, які вносилися на розгляд двадцять шостої сесії 

позачергової сесії районної ради шостого скликання, розглянуто. 

 

Двадцять шосту позачергову сесію районної ради шостого скликання 

оголошую закритою. 

Голова районної ради       О.Чушкін 



 


