
                                                                                                            Проект 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання президії обласної ради   

         5 вересня  2018 року 

 Питання двадцять четвертої сесії обласної ради: 

  

1. Питання управління майном обласної комунальної власності 

          1) Про призначення Ільїної Н.М. на посаду директора комунального 

підприємства «Аптека» № 182» Черкаської обласної ради 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

  

2) Про призначення Галушко М.І. на посаду директора комунального 

закладу «Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат I-II ступенів 

Черкаської обласної ради» 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

3) Про затвердження техніко-економічного обґрунтування доцільності 

передачі цілісного майнового комплексу Державного навчального закладу 

«Буцький політехнічний професійний ліцей» з державної власності до спільної 

власності територіальних громад  сіл, селищ, міст Черкаської області 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  
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4) Про надання згоди на прийняття з державної власності до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

друкованої продукції 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

 5) Про передачу майна комунальної власності 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

6) Про внесення змін до рішення обласної ради від 09.06.2017 № 15-2/VII 

«Про прийняття майна у комунальну власність» 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

7) Про надання дозволу комунальному підприємству "Управління по 

експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної власності" на 

передачу в оренду майна 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

8) Про надання дозволу комунальному вищому навчальному закладу  

«Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж імені Т.Г.Шевченка 

Черкаської обласної ради» на передачу в оренду майна 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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9) Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

10) Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.06.2016              

№5-53/VII «Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу» 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

11) Про списання майна комунальної власності 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

12) Про проведення конкурсного відбору кандидатів на посади  

керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціального захисту населення 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  
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13)  Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.06.2016 № 5-

50/VII «Про затвердження граничних сум витрат, що здійснюються за рахунок 

коштів обласного бюджету» 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

            14) Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

15) Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

та передачу її до земель запасу 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

 16) Про внесення змін до рішення обласної ради від 08.09.2017  № 16-

12/VII «Про надання дозволів на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 
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17) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

18) Про надання згоди на поділ земельної ділянки 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

19) Про надання земельної ділянки в постійне користування 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

20) Про реорганізацію комунального закладу «Черкаська обласна лікарня 

Черкаської обласної ради» 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 
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21) Про реорганізацію комунального закладу «Черкаська обласна дитяча 

лікарня» Черкаської обласної ради 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

 

22) Про реорганізацію комунального закладу «Черкаський обласний 

онкологічний диспансер» Черкаської обласної ради 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

23) Про реорганізацію Черкаського обласного кардіологічного центру 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

24) Про реорганізацію Черкаського обласного шкірно-венерологічного 

диспансеру 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 
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25) Про реорганізацію комунального закладу «Черкаська обласна 

психіатрична лікарня» Черкаської обласної ради 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

26) Про реорганізацію комунального закладу «Черкаський обласний 

психоневрологічний диспансер» Черкаської обласної ради 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

27) Про реорганізацію комунального закладу «Черкаський обласний 

протитуберкульозний диспансер» Черкаської обласної ради 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

28) Про реорганізацію комунального закладу «Черкаський обласний 

наркологічний диспансер» Черкаської обласної ради 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 
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29) Про реорганізацію комунального закладу «Черкаський обласний 

госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради» 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

 

30) Про реорганізацію комунального закладу «Черкаська обласна 

стоматологічна поліклініка» Черкаської обласної ради 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

 

31) Про реорганізацію комунального закладу «Черкаська обласна станція 

переливання крові Черкаської обласної ради» 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

32) Про реорганізацію комунального закладу «Черкаський обласний 

центр планування сім’ї та репродукції людини Черкаської обласної ради» 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 
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33) Про припинення юридичної особи - комунальний заклад «Черкаський 

обласний центр здоров’я  Черкаської обласної ради» 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

34) Про внесення змін до рішення обласної ради від 15.05.2014 № 31-

47/VI « Про затвердження Порядку відчуження об'єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області» 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

35)  Про  внесення змін до рішення  обласної  ради від 16.12.2016                 

№ 10-21/VII «Про затвердження Порядку списання об'єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області»  

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

36) Про внесення змін до рішення обласної ради від 02.03.2018 № 21-

8/VII «Про план діяльності Черкаської обласної ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2018 рік» 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 37)  Про відчуження майна об’єкту спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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2. Про перерозподіл та використання коштів для надання одноразової 

грошової допомоги громадянам за рахунок коштів обласного бюджету 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

  

3. Про внесення змін до Антикорупційної програми Черкаської обласної 

ради на 2018 рік 

Тарасенко 

Валентин Петрович 

- перший заступник голови обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

 4. Про втрату чинності рішень обласної ради  

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

5. Про перейменування Чапаєвської сільської ради Монастирищенського 

району 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

  

6. Про об’єднання сіл Богодухівка та Головатівка Чорнобаївського району 

Черкаської області 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
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7. Про вихід із складу співзасновників друкованого засобу масової 

інформації журналу «Холодний Яр»  

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

8. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- начальник управління освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

      - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

Лошков 

Олександр Геннадійович 

       - голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 

9. Про погодження комунальному підприємству "Монастирищенське 

виробниче управління житлово-комунального господарства" надання у 

користування ділянок надр з метою геологічного вивчення, у тому числі 

дослідно-промислової розробки питних підземних вод 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 
 

10. Про погодження комунальному підприємству «Наш дім Леськи» 

Леськівської сільської ради надання у користування ділянок надр з метою 

геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки питних 

підземних вод Черкаського родовища 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

11. Про погодження Христинівському виробничому управлінню житлово-

комунального господарства надання у користування ділянок надр з метою 

геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки питних 

підземних вод 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 
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12.  Про надання гірничого відводу приватному підприємству 

"Бачкуринська сільська комунальна служба" для розробки Бачкуринського 

родовища суглинків 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

13.  Про території та об’єкти природно-заповідного фонду області 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

  

14. Про затвердження програми розвитку туризму в Черкаській області на 

2018-2020 роки 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

15. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16.12.2016 № 10-2/VII 

«Про програму підтримки діяльності органів виконавчої влади на 2016-2020 

роки» 

Компанієць  

Оксана Анатоліївна 

 

- керівник апарату обласної державної 

адміністрації 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова  постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

16. Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.01.2014 № 28-3/VI 

«Про програму розвитку рибного господарства водойм Черкаської області на 

2014-2020 роки» 

Колодка 

Ігор Леонідович 

- начальник управління агропромислового 

розвитку обласної державної адміністрації 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова  постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 
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17. Про внесення змін до рішення обласної ради від 03.06.2016 № 5-2/VII 

«Про обласну  програму охорони навколишнього природного середовища на 

2016 – 2020 роки» 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів обласної державної адміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

18. Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.01.2014 № 28-2/VI  

«Про обласну комплексну програму «Турбота» на 2014-2020 роки» 

Чикало 

Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального захисту 

населення обласної державної адміністрації 

Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціального захисту населення 

 

 

19. Про затвердження списку воїнів ОУН-УПА, які проживають на 

території області 

Чикало 

Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального захисту 

населення обласної державної адміністрації 

Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціального захисту населення 

 

20.  Про   внесення   змін   до   рішення   обласної   ради  від  22.12.2017 

№ 19-10/VII "Про визнання бійцями-добровольцями осіб, які брали участь у 

захисті  територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході 

України"  

   

Чикало 

Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального захисту 

населення обласної державної адміністрації 

 

Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціального захисту населення 

  

21. Про внесення змін до рішення обласної ради від 08.04.2000 № 15-11 

«Про встановлення персональних стипендій до пенсій і зарплат народним 

артистам України» 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- директор Департаменту культури та зв’язків з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  
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            22. Про внесення змін до рішення обласної ради від 28.03.2008 № 16-8/V 

«Про встановлення обласної персональної стипендії лауреату Державної премії 

України імені Т.Г.Шевченка, заслуженому працівнику культури України 

Захарченку В.І.» 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- директор Департаменту культури та зв’язків з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 23. Про внесення змін до рішення обласної ради від 07.08.2008 № 20-9/V 

«Про встановлення обласної персональної стипендії художньому керівнику та 

головному диригенту Черкаського академічного заслуженого українського 

народного хору обласної філармонії, заслуженому діячу мистецтв України 

Трофименку  Л.М.» 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- директор Департаменту культури та зв’язків з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

        24. Про внесення змін до програми національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді Черкаської області на 2017-2020 роки 

Зеленський 

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім’ї, молоді 

та спорту обласної державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

25. Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів  

Зеленський 

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім’ї, молоді 

та спорту обласної державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

26. Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.12.2017 № 19-

22/VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

облдержадміністрації 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 
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27. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.06.2015 

№ 41-1/VI «Про перспективний план формування територій громад Черкаської 

області»  

Березань 

Ярослав Григорович 

- заступник голови обласної державної 

адміністрації 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

28.  Про хід виконання рішення обласної ради від 16.12.2016 № 10-1/VII 

«Про обласну цільову програму «Екстрена медична допомога Черкащини на 

2017-2020 роки» 

 

Найдан 

Олег Володимирович 

   - заступник начальника управління охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації  

Парамонов 

Віктор Володимирович 

    - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

29. Про хід виконання рішення обласної ради від 07.10.2016 № 9-2/VII 

«Про обласну цільову програму «Інноваційні школи Черкащини на період до 

2020 року» 

 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- начальник управління освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

      - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

30. Про хід виконання рішення обласної ради від 14.12.2011 № 10-1/VI  

«Про обласну програму розвитку дошкільної освіти на період до 2022 року» (із 

змінами) 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- начальник управління освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

     - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

 

31. Звіт постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту 

Доманський 

Володимир Миколайович 

     - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  
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32. Про громадську організацію «Футбольний клуб «Черкащина –

Академія» 

Лашкул 

Володимир Григорович 

- депутат обласної ради 

Доманський 

Володимир Миколайович 

     

- 

голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

33. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо відзначення на державному рівні 75-ої річниці з дня завершення 

Корсунь-Шевченківської битви 

Веретільник 

Віталій Васильович 

- депутат обласної ради 

  

 34. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до депутатів 

Верховної Ради України  щодо подолання вето Президента України на Закон 

України № 5495 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню 

необроблених лісоматеріалів» 

Баштан 

Олег Васильович 

- депутат обласної ради 

35. Про депутатський запит депутата Черкаської обласної ради   

Коваленко В.М. (до прокурора Черкаської області щодо законності прийнятих 

рішень Комісією при управлінні агропромислового розвитку Черкаської 

обласної державної адміністрації заяв фермерського господарства «Юзь») 

Коваленко 

Валентина Михайлівна 

- депутат обласної ради 

36. Про  депутатський  запит  депутата  Черкаської  обласної  ради 

Коваленко В.М. (до голови Черкаської обласної державної адміністрації щодо 

розгляду законності проведення аудиторської перевірки в Леміщиській 

сільській раді Жашківського району) 

Коваленко 

Валентина Михайлівна 

- депутат обласної ради 

 37. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до органів 

місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, представників 

підприємств, установ та організацій різних форм власності, жителів Черкаської 

області (щодо збору коштів на виготовлення погруддя В’ячеслава Чорновола на 

території музею-садиби у с.Вельхівець Звенигородського району) 

Коваленко 

Валентина Михайлівна 

- депутат обласної ради 

 38. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України про відпрацювання механізму утримання 

автомобільних доріг місцевого значення 

Копійченко  

Володимир Петрович 

- депутат обласної ради 

 

 


