
                                                                                                                  Проект 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання президії обласної ради 

 

                                                                                                     6 вересня  2017 року 

Питання шістнадцятої сесії обласної ради: 

 

 1. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

          1) Про надання дозволу комунальному підприємству «Управління по 

експлуатації Будинку рад і об’єктів комунальної власності» на передачу в оренду 

майна 

   

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

-  заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

2) Про списання майна комунальної власності 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

-  заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 3) Про внесення доповнень до рішення обласної ради від 16.12.2016 № 10-

18/VII «Про управління суб’єктами та об’єктами спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

-  заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

         

            4) Про внесення змін до рішення обласної ради від 09.06.2017 № 15-3/VІІ 

"Про передачу майна комунальної власності" 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

-  заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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5) Про внесення змін та втрату чинності рішень обласної ради 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

-  заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

            6) Про призначення Ніколенко В.М. на посаду генерального директора 

Черкаського обласного комунального підприємства"Фармація"  

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

7) Про призначення Губенко І.Я. на посаду ректора Черкаської медичної         

академії 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

 

          8) Про призначення Дзюби А.М. на посаду директора обласного 

комунального підприємства "Готельний  комплекс "Дніпро" Черкаської обласної 

ради 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

-  заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

  9) Про припинення юридичної особи - КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА "УМАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА АПТЕКА №78" ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ 
Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

-  заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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10) Про визнання права спільної комунальної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Черкаської області на земельні ділянки 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

-  заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

11) 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 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

-  заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

12) Про Затвердження Порядку призначення на посаду керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Черкаської області 

 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- начальник управління освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

-  заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 

13) Про передачу об’єктів та майна з балансу Департаменту містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської 

обласної державної адміністрації 

 

     Демиденко 

    Сергій Миколайович 

- директор Департаменту містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства обласної 

державної адміністрації 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

-  заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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 2.   Про цільову Програму розвитку міжнародного співробітництва та 

міжрегіональної співпраці Черкаської області на 2017 – 2020 роки 

 

Березань 

Ярослав Григорович 

- заступник голови обласної державної 

адміністрації 

   

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

3. Про обласну програму запобігання виникнення захворювання домашніх 

свиней африканською чумою та інших інфекційних хвороб тварин, утворення 

резервного фонду матеріально-технічних засобів на випадок виникнення вогнища 

захворювання 

Колодка  

Ігор Леонідович 

- начальник управління агропромислового 

розвитку обласної державної адміністрації 

 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

 4. Про обласну програму боротьби з амброзією полинолистою у Черкаської 

області на 2017-2021 роки 

 

Колодка  

Ігор Леонідович 

- начальник управління агропромислового 

розвитку обласної державної адміністрації 

 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

 

 5.  Про Програму підтримки діяльності творчих спілок Черкаської області на 

2017-2021 роки 

  

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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6. Про внесення змін до обласної комплексної програми „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 

 

           

  7. 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 облдержадміністрації 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

8. Про внесення змін до Програми регулювання чисельності безпритульних 

тварин гуманними методами у Черкаській області на 2016 – 2020 роки 

 

Демиденко 

Сергій Миколайович 

- директор Департаменту містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства обласної 

державної адміністрації 

 

Кокодзей 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань розвитку інфраструктури та житлово-

комунального господарства 

 

9. Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту в 

області на 2016 – 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  
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10. Про внесення змін до Програми розвитку туризму в Черкаській області 

на 2012 – 2020 роки 

 

Березань 

Ярослав Григорович 

- заступник голови обласної державної 

адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

11. Про внесення змін у додаток до Обласної програми підтримки вищих 

навчальних закладів Черкаської області на 2015-2019 роки 

 

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  

 

                  12. Про внесення змін до обласної програми фінансування ремонту доріг 

загального користування державного і місцевого значення, які проходять 

територією Черкаської області, та розвитку дорожньої інфраструктури на 2016-

2018 роки 

 

Чубань 

Сергій Васильович 

- начальник управління транспорту, 

дорожнього господарства та оборонно-

промислового комплексу обласної державної 

адміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

Кокодзей 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань розвитку інфраструктури та житлово-

комунального господарства 

 

 13. Про внесення змін до комплексної програми забезпечення техногенної 

та пожежної безпеки на території області, вжиття заходів щодо ліквідації 

наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2016-2020 роки  

Озеран 

Сергій Анатолійович 

- перший заступник начальника Управління 

державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Черкаській області 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 
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14. Про внесення змін до програми підтримки діяльності органів виконавчої 

влади на 2016-2020 роки 

 

Смілянець  

Сергій Володимирович 

- начальник відділу фінансового та 

господарського забезпечення, головний 

бухгалтер апарату обласної державної 

адміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

             

15. Про внесення змін до Програми правової освіти населення Черкаської 

області на 2016 ‒ 2020 роки 

 

Свіренюк 

Олександр Олександрович 

- в.о.начальника Головного територіального 

управління юстиції у  області 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

           16. Про внесення змін у додаток 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 

17. Про внесення змін до рішення обласної ради від 03.03.2006 № 27-14/IV 

«Про встановлення обласних персональних стипендій» 

 

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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18. Про  затвердження Положення про встановлення персональних 

стипендій до пенсій і заробітних плат народним (заслуженим) артистам, 

працівникам культури 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  

 

 19. Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.12.2016 № 11-2/VII 

«Про обласний бюджет на 2017 рік» 

 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

облдержадміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

20. 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  

 

 

21. Про зміну назви об’єкта природно-заповідного фонду 

 

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 
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22. Про надання Канівській районній громадській організації мисливців та 

рибалок у користування мисливських угідь на території Канівського району 

Горда 

Василь Іванович 

- перший заступник начальник обласного 

управління лісового та мисливського 

господарства  

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

             

  23. Про припинення державному підприємству "Смілянське лісове 

господарство" права користування частиною мисливських угідь 

 

Горда 

Василь Іванович 

- перший заступник начальник обласного 

управління лісового та мисливського 

господарства  

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 
 

        24.  Про припинення державному підприємству "Черкаське лісове 

господарство" права користування частиною мисливських угідь 

 

Горда 

Василь Іванович 

- перший заступник начальник обласного 

управління лісового та мисливського 

господарства  

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

25. Про надання ТОВ "Мисливський клуб Фазан"у користування 

мисливських угідь для ведення мисливського господарства в лісових масивах 

Будянського, Смілянського, Городищенського лісництва ДП "Смілянське лісове 

господарство" 
 

Горда 

Василь Іванович 

- перший заступник начальник обласного 

управління лісового та мисливського 

господарства  

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 
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26. Про надання ТОВ "Мисливський клуб Фазан" у користування 

мисливських угідь для ведення мисливського господарства в угіддях 

Дахнівського, Свидівського, Мошнівського лісництва ДП "Черкаське лісове 

господарство" та по межі судового ходу Кременчуцького водосховища 

Горда 

Василь Іванович 

- перший заступник начальник обласного 

управління лісового та мисливського 

господарства  

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

          27. Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Черкаської обласної ради 

Мовчан  

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

 

28. Про віднесення селища міського типу Шрамківка Драбівського району 

Черкаської області до категорії сіл 

 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

        29. Про віднесення міста Корсунь-Шевченківський Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області до категорії   міст обласного 

значення 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- 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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              30. Про перейменування села Поминик Маньківського району 

 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

31. Про внесення змін до складу постійних комісій Черкаської обласної ради 

 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату  обласної ради 

 

32. Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради 

 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату  обласної ради 

          

33. Звіт постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

   34.  Про хід виконання рішення обласної ради від 24.04.2015 № 39-2/VI 

«Про обласну комплексну програму щодо медичного, соціального забезпечення, 

адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) 

учасників антитерористичної операції на 2015-2017 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 
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35. Про хід виконання рішення обласної ради від 16.12.2016 №10-1/VIІ 

«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  

 

36. Інформація щодо ходу виконання ремонтних робіт мосту через р.Дніпро 

на км 23+068 автомобільної дороги Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла- Умань 

Демиденко 

Владислав Ігорович 

- начальник Служби автомобільних доріг в 

області 

 

 

37. Інформація тимчасової контрольної комісії обласної ради з питань 

перевірки та експертизи газової суміші, яка реалізуються жителям Черкаської 

області 

Гайович 

Вадим Юрійович 

- заступник голови обласної ради, голова 

тимчасової контрольної комісії 

 

38. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради  

 

Мушієк 

    Михайло Григорович 

- керівник фракції ПП ВО «Батьківщина»в 

обласній раді 

              

           39. Про звернення депутатів обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про вжиття заходів щодо 

утримання професійно-технічних навчальних закладів 

 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- начальник управління освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

 
 

                      40. Про звернення депутатів обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про вжиття заходів щодо 

виділення коштів на придбання шкільних автобусів 
 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- начальник управління освіти і науки обласної 

державної адміністрації 
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41. Про звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України  про необхідність збільшення для області обсягу 

субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій 

населенню у 2017 році 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- керівник фракції Партії «Блок Петра 

Порошенка «Солідарність» 

 

42. Про звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України  про недопущення передачі з державного бюджету на 

обласний бюджет повноважень щодо фінансового забезпечення підготовки 

фахівців у вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації державної власності 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- керівник фракції Партії «Блок Петра 

Порошенка «Солідарність» 

 

43. Про звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України  про виділення коштів з державного бюджету на 

заходи з ліквідації наслідків від стихійного лиха постраждалим товаровиробникам 

Черкащини 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- керівник фракції Партії «Блок Петра 

Порошенка «Солідарність» 

 

44. Про звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України  про виділення коштів з державного бюджету на 

заходи з ліквідації наслідків від африканської чуми свиней постраждалим 

товаровиробникам Черкащини 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- керівник фракції Партії «Блок Петра 

Порошенка «Солідарність» 

 

 

45. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради VII скликання 

до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів з 

державного бюджету на забезпечення лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет у Черкаський області 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- керівник фракції Партії «Блок Петра 

Порошенка «Солідарність» 
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46. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради VII скликання 

до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів з 

державного бюджету на медикаментозне забезпечення хворих  

із трансплантованими органами у Черкаській області 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- керівник фракції Партії «Блок Петра 

Порошенка «Солідарність» 

 

47. Про звернення Черкаської обласної ради до Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо скасування постанови Кабінету Міністрів 

України від 07.06.2017 № 413 

 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

 

 48. Про звернення  до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо недопущення передачі в концесію державних 

лісогосподарських підприємств 

 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

  

49. Про депутатський запит депутата Черкаської обласної ради  

Лошкова О.Г. 

 

 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- депутат обласної ради 

 


