
                                                                                                            Проект 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання президії 

 

                                                                                                    18 грудня 2018 року 

 

Питання позачергової сесії обласної ради сьомого скликання: 

      
 

1. Про Програму економічного і соціального розвитку Черкаської області 

на 2019 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 затвердження Програми розвитку автомобільних доріг загального 

користування Черкаської області на 2019-2022 роки 

Чубань 

Сергій Васильович 

- директор Департаменту інфраструктури, 

розвитку та утримання мережі автомобільних 

доріг загального користування місцевого 

значення обласної державної адміністрації 

Кокодзей 

Володимир Миколайович 

  - голова постійної комісії обласної ради з 

питань розвитку інфраструктури та житлово-

комунального господарства 

 3. Про Програму організації рятування людей на водних об’єктах 

Черкаської області на 2019- 2023 роки 

Скоробогатов 

Юрій Анатолійович 

- начальник управління цивільного захисту 

обласної державної адміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

           4. Про Програму фінансової підтримки підприємств спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2019-2021 роки 

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 

 

5. Про внесення змін до Обласної програми забезпечення молоді          

житлом на 2018-2022 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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 6. Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.04.2011 № 5-5/VІ 

„Про затвердження обласної цільової програми забезпечення збереженості 

документів Національного архівного фонду на 2011-2015 роки“ 

 

Клименко  

Тетяна Анатоліївна 

- директор Державного архіву Черкаської 

області 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова  постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

 7. Про утворення статутного капіталу комунальних некомерційних 

підприємств 

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 затвердження технічної документації 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 

 

  9. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16.12.2016 № 10-

27/VII «Про порядок укладання контрактів з керівниками підприємств, установ, 

закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської 

області та затвердження типових форм контрактів» 

 

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 

 



 3 

10. Про призначення Дудника О.М. на посаду головного лікаря 

комунального некомерційного підприємства «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 

 

 11. Про призначення Журби С.В. на посаду головного лікаря 

комунального некомерційного підприємства «Черкаський обласний 

кардіологічний центр 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 

 

 12. Про призначення Кухаря А.К. на посаду головного лікаря  

комунального некомерційного підприємства «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 

 

13. Про призначення Борозенця А.В. на посаду головного лікаря 

комунального некомерційного підприємства «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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14. Про призначення Олійника М.І. на посаду головного лікаря 

комунального некомерційного підприємства «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 

 

15. Про призначення Осауленка К.Ф. на посаду головного лікаря 

комунального некомерційного підприємства «Черкаський обласний шкірно-

венерологічний 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 

 

16. Про призначення Коваленка І.О. на посаду головного лікаря 

комунального некомерційного підприємства «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 

 

17. Про призначення Валової М.О. на посаду директора комунального 

некомерційного підприємства «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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  18. Про призначення Шамрая  С.С. на посаду директора 

комунального закладу «Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

І-ІІ 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  

 

 19. 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 

 

20. Про обласний бюджет Черкаської області на 2019 рік 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

облдержадміністрації 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

21. Про внесення змін у додаток до рішення обласної ради від 25.06.2015 

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

області»  

Карманнік 

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

22. Про підтримку депутатського звернення Черкаської обласної ради VII 

скликання до Президента України Порошенка П.О. щодо негайного скасування 

постанови Кабінету Міністрів України про підвищення ціни на газ для 

населення  
 

Мушієк 

Михайло Григорович 

- керівник депутатської фракції політичної 

партії ВО «Батьківщина» 
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23. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Генерального 

прокурора України Луценка Ю.В. щодо звільнення із займаної посади та 

органів прокуратури прокурора Черкаської області Овчаренка С.А.  

Мушієк 

Михайло Григорович 

- депутат обласної ради 

 24. Про громадську організацію «Футбольний клуб «Черкащина-

Академія» 

Лашкул 

Володимир Григорович 

- депутат обласної ради 

 

 


