
У К Р А Ї Н А
О Д Е С Ь К А   О Б Л А С Н А   Р А Д А 

П Р О Є К Т     Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Рішення Одеської обласної ради №28-VIII  від 24
грудня 2020 року «Про внесення змін до рішення обласної ради від 18 грудня
2020 року №10-VIII «Про затвердження Регламенту Одеської обласної ради

VIII скликання»

Відповідно  до  Конституції  України,  статті  43  Закону України  «Про місцеве
самоврядування в Україні», Регламенту Одеської обласної ради VIІI скликання,  з
метою дотримання законодавства України, обласна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Скасувати пункти 1.1.,  1.2,  1.3.,  1.4,  1.5 рішення Одеської обласної ради
№28-VIII від 24 грудня 2020 року «Про внесення змін до рішення обласної
ради  від  18  грудня  2020  року  №10-VIII «Про  затвердження  Регламенту
Одеської обласної ради VIII скликання».

2. Доручити  голові  Одеської  обласної  ради  привести  у  відповідність  до
Закону  Україну  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  діяльність
Одеської  обласної  ради   та  винести  питання  про  скасування  Рішення
Одеської обласної ради №29-VIII від 24 грудня 2020 року «Про внесення
змін  до  рішення  обласної  ради  від  18  грудня  2020  року  «14-VIII «Про
затвердження структури та чисельності апарату обласної ради».

Проєкт  рішення  обласної  ради
підготовлено  та  внесено  депутатською
фракцією Політичної партії
«ЄВРОПЕЙСЬКА  СОЛІДАРНІСТЬ»  в
Одеській обласній раді



Пояснювальна записка
до проєкту рішення обласної ради

«Про внесення змін до Рішення Одеської обласної ради №28-VIII  від 24
грудня 2020 року «Про внесення змін до рішення обласної ради від 18 грудня
2020 року №10-VIII «Про затвердження Регламенту Одеської обласної ради

VIII скликання»

Відповідно  до  ст.  55  та  56  Закону  України  «Про місцеве  самоврядування  в
Україні», обласна рада обирає першого заступника, заступника голови ради. Закон
вживає посади «перший заступник» і «заступник» виключно в однині. Наявність в
Одеській  обласній  раді  двох  заступників  –  це  порушення  законодавства,  що  є
неприпустимо. У період воєнного стану, коли бюджет Одеської області недоотримує
надходження коштів, а частина соціально важливих програм та напрямків діяльності
в області взагалі не працює або працює з обмеженим фінансовим ресурсом через
брак  бюджетних  коштів,  витрачати  додаткові  фінансові  ресурси  на  утримання
додаткового  заступника  голови  Одеської  обласної  ради  можна  розцінювати,  як
злочин. Особливо, коли один із заступників голови Одеської обласної ради, Вадим
Шкарівський, відзначився систематичними зневажливими висловлюваннями щодо
територіальної оборони та захисників України, називаючи територіальну оборону –
«банд.  формуванням»,  транслював  свої  проросійські  погляди,  обіймаючи  посаду
заступника голови Одеської обласної ради, не визнавав агресію російської федерації
в  Україні,  починаючи  з  2014  року,  називав  Революцію  Гідності  –  «державним
переворотом»,  знаходиться  у  базі  миротворця  за  підривну  діяльність  щодо
обороноздатності  України,  а  також  систематично  применшував  важливість
суспільних  змін  та  руху  країни  у  напрямку  Європейського  Союзу.  Наразі  він
продовжує працювати та обіймати посаду заступника голови в Одеській обласній
раді  та  отримувати  заробітну  плату,  коштом  бюджету  Одеської  області,  який
наповнюється  за  рахунок  платників  податків.  Однак  ці  кошти  можна  було
використати  для  допомоги  українцям,  які  постраждали  від  дій  країни-терориста,
російської федерації, або допомогти з забезпеченням військовим та територіальній
обороні, які захищають кордони нашої країни. 

З метою приведення у відповідність рішень Одеської обласної ради до Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», економією бюджетних коштів у
період  дії  воєнного  стану,  з  суспільною необхідністю щодо очищення  влади  від
проросійських представників, вимагаємо внести зміни до Рішення Одеської обласної
ради №28-VIII  від 24 грудня 2020 року «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 18 грудня 2020 року №10-VIII «Про затвердження Регламенту Одеської
обласної ради VIII скликання», доручити голові Одеської обласної ради привести у
відповідність до Закону Україну «Про місцеве самоврядування в Україні» діяльність
Одеської  обласної  ради   та  винести  питання  про  скасування  Рішення  Одеської
обласної ради №29-VIII від 24 грудня «Про внесення змін до рішення обласної ради
від  18  грудня  2020  року  «14-VIII «Про  затвердження  структури  та  чисельності
апарату обласної ради».
Керівник фракції Політичної Партії 
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ», 
депутат Одеської обласної ради                                        Михайло ШМУШКОВИЧ
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