
                                                                                                            Проект 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання президії 

обласної ради  

 

                                                                                            14 вересня 2016 року 

Питання восьмої сесії обласної ради: 

 

1. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Черкаської області на 2016 рік 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

   

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

2. Про Агенцію регіонального розвитку Черкаської області 

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 внесення змін до рішення обласної ради від 14.12.2011№ 10-3/VI 

«Про обласну програму підвищення якості шкільної природно-математичної 

освіти на період до 2021 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  

 

4. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.06.2012 № 16-10/VI 

«Про заснування обласної стипендії перспективним спортсменам області» 

 

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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5. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.04.2015 № 39-3/VI 

«Про обласну програму розвитку громадянського суспільства на період до 2019 

року» 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та взаємодії з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

6. Про внесення змін до Програми розвитку інформаційного простору 

Черкаської області на 2012-2016 роки 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та взаємодії з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

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

«Про встановлення обласних персональних стипендій» 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та взаємодії з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

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

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

 

Ніжніков 

Володимир Миколайович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань екології, використання 

природних ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

9. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.03.2016 № 4-14/VII 

«Про надання гірничого відводу ТОВ «Відродження»  для розробки 

Жашківського -1 родовища суглинків» 

Ніжніков 

Володимир Миколайович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань екології, використання 

природних ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 
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10. Про надання погодження КП "Водоканал" Тальнівської міської ради 

на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення, у тому числі 

дослідно-промислову розробку, родовища прісних підземних вод в адмінмежах 

Здобутківської сільської ради Тальнівського району та Тальнівської міської 

ради 

Ніжніков 

Володимир Миколайович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань екології, використання 

природних ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

11. Про надання погодження ТОВ "Напої Плюс" на користування 

ділянками надр Жашківського родовища з метою видобування питних 

підземних вод 

Ніжніков 

Володимир Миколайович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань екології, використання 

природних ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

12. Про надання гірничого відводу виробничому кооперативу «Будсервіс» 

для розробки Катеринопільського -2 родовища пісків 

Ніжніков 

Володимир Миколайович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань екології, використання 

природних ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

13. Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів 

у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії по ПАТ «Племінний завод 

дослідне господарство «Золотоніське» 

Горда 

Василь Іванович 

 

-       перший заступник начальника обласного 

управління лісового та мисливського 

господарства 

Ніжніков 

Володимир Миколайович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань екології, використання 

природних ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

14. Питання управління майном обласної комунальної власності 

1) Про прийняття до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст області комунального майна 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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2) Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.06.2015 № 41-

20/VI «Про припинення діяльності комунального підприємства «Маньківське 

поліграфічне підприємство» Черкаської обласної ради» 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

3) Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.03.2013 № 21-21/VI 

« Про прийняття до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

області цілісних майнових комплексів Уманської, Смілянської станцій швидкої 

медичної допомоги та майна структурних підрозділів швидкої медичної 

допомоги центральних районних лікарень» 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

4)  Про визнання майна комунальною власністю 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

5) Про передачу майна комунальної власності 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

6) Про списання майна комунальної власності 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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7) Про оренду комунального майна бюджетними установами 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

8) Про  оренду майна комунального підприємства «Аеропорт Черкаси» 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

         9)  Про спільну комісію з розмежування і оцінки майна цілісного 

майнового комплексу Катеринопільського комунального поліграфічного 

підприємства 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

10)  Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.03.2016 № 4-

27/VII «Про припинення юридичної особи – комунального підприємства 

«Річковий вокзал» Черкаської обласної ради 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

11)  Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.09.2015 № 42-

24/VI «Про реорганізацію  комунального закладу «Обласний дитячий санаторій 

«Зміна» Черкаської обласної ради шляхом злиття з комунальним закладом 

обласний дитячий санаторій «Пролісок» Черкаської обласної ради» 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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12) Про ліквідацію обласного комунального підприємства «Оперативна 

поліграфія» 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

13) Про зміну найменування комунального підприємства «Аеропорт 

Черкаси» та затвердження Статуту 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

14)  Про зміну найменування  Черкаського академічного обласного 

українського музично-драматичного театру імені Т.Шевченка Черкаської 

обласної ради та затвердження Статуту 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

15) Про зміну найменування Черкаського академічного театру ляльок 

Черкаської обласної ради та затвердження Статуту 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, підприємництва 

та регуляторної політики 

16) Про Програму приватизації об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, управління якими 

здійснює Черкаська обласна рада, на 2016-2017 роки 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Воронов 

Сергій Павлович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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15. Інформація регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Черкаській області щодо передачі в оренду приміщень державного 

підприємства "Черкаський державний центр науки, інновацій та 

інформатизації" 

Плаха 

Віктор Володимирович 

- начальник регіонального відділення Фонду 

державного майна України по Черкаській 

області 

 

16. Про внесення змін до складу комісії обласної ради з питань 

поновлення прав реабілітованих 

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 

 

17. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України за 

внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування 

Зеленський 

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім'ї, молоді 

та спорту обласної державної адміністрації 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

18. Про тимчасову контрольну комісію з перевірки використання коштів, 

які залучаються із державного та місцевих бюджетів для виконання ремонтних 

робіт доріг державного значення 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

 

19.  Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради 

   

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

 

20. Про депутатське звернення народного депутата України 

 Левченка Ю.В. 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
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21. Про звернення депутатів обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо виділення з 

державного бюджету додаткових коштів освітньої та медичної субвенцій 

 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

облдержадміністрації 

 

22. Про звернення депутатів обласної ради до Президента України 

Порошенка П.О., Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. та Голови 

Верховної Ради України Парубія А.В. щодо необхідності підвищення розмірів 

соціальних стандартів та гарантій 

 

Галушко 

Валентин Миколайович 

- депутат обласної ради 

 

23. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови 

Верховної Ради України Парубія А.В. та Прем’єр-міністра України Гройсмана 

В.Б щодо запровадження єдиного прямого оподаткування всіх 

сільгоспвиробників  

Лихошерст 

Сергій Васильович 

- депутат обласної ради 

 

24. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Державного 

агентства рибного господарства щодо потреби введення заборони (мораторію) 

промислового лову риби та інших водних біоресурсів у межах Кременчуцького 

водосховища річки Дніпро строком на 5 років  

 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 
 

 

25. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністерства 

екології та природних ресурсів України щодо потреби розробки комплексної 

програми дій по розчистці русел приток Дніпра  

 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

26. Про звернення Черкаської обласної ради до Прем'єр-міністра України 

В. Гройсмана щодо скасування намірів скорочення видатків на стипендії для 

студентів ВНЗ у Державному бюджеті України на 2017 рік 


