
                                                                                                            Проект                                                                                                             

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання президії обласної ради                                                                                                              

 

          20 грудня 2017 року 

Питання дев’ятнадцятої сесії обласної ради: 

 

          1.  Звіт голови Черкаської обласної ради Вельбівця О.І.  

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

  

          2. Звіт голови Черкаської обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О. 

про виконання програми економічного і соціального розвитку Черкаської області 

та делегованих обласною радою повноважень у 2017 році 

Ткаченко  

Юрій Олегович 

- голова обласної державної адміністрації 

 

3. Питання управління майном обласної комунальної власності 

1) Про надання дозволу комунальному закладу «Черкаська обласна дитяча 

лікарня» Черкаської обласної ради на передачу в оренду майна  

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Костюченко 

Володимир Олександрович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 2) Про передачу майна комунальної власності 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Костюченко 

Володимир Олександрович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 3) Про списання майна комунальної власності 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Костюченко 

Володимир Олександрович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 4) Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.03.2013 № 21-31/VI 

«Про Програму фінансової підтримки комунальних підприємств обласної 

комунальної власності на 2013-2017 роки» 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Костюченко 

Володимир Олександрович 

- секретар  постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

  

 



          5) Про внесення змін до кодів видів економічної діяльності суб’єктів 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Костюченко 

Володимир Олександрович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

6) Про внесення змін до деяких рішень обласної ради 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Костюченко 

Володимир Олександрович 

- секретар  постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

          7) Про план діяльності Черкаської обласної ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2018 рік 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Костюченко 

Володимир Олександрович 

- секретар  постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

8) Про призначення Бабич Л.В. на посаду директора комунального закладу 

«Обласний центр соціально-психологічної допомоги» Черкаської обласної ради 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Костюченко 

Володимир Олександрович 

- секретар  постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

9) Про призначення Єзерського О.М. на посаду директора комунального 

закладу «Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування» Черкаської обласної ради 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Костюченко 

Володимир Олександрович 

- секретар  постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

10) Про передачу об’єкта незавершеного будівництва з балансу 

Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації  

     Липкань  

    Андрій Борисович 

- заступник директора Департаменту 

містобудування, архітектури, будівництва 

та житлово-комунального господарства 

обласної державної адміністрації 

Костюченко 

Володимир Олександрович 

- секретар  постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

            



 

4. Про План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 

– 2020 роки 

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 

 

5. Про Програму реалізації Стратегії розвитку малого та середнього 

підприємництва Черкаської області на 2018 – 2020 роки 

 

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 

6.  Про визнання бійцями-добровольцями осіб, які брали участь у захисті 

територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України  

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- депутат обласної ради 

Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціального захисту населення 

 

            7. Про обласну комплексну програму щодо медичного, соціального 

забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників антитерористичної операції, родин Героїв Небесної 

Сотні та постраждалих під час Революції Гідності та бійців-добровольців на 2018-

2022 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 

 

8. 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 

 

 

 

 



9. Про Обласну програму 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  

 

10. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.09.2014 № 34-5/VI 

«Про обласну програму «Надання медичної допомоги хворим нефрологічного 

профілю» на 2014–2017 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  

 

11. Про внесення змін до рішення обласної ради від 14.12.2011 № 10-1/VІ 

«Про обласну програму розвитку дошкільної освіти на період до 2017 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  

 

12. Про внесення змін  до рішення обласної ради від 17.02.2012 № 13-6/VІ 

«Про Програму розвитку інформаційного простору Черкаської області 

на 2012 – 2016 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  

 

13. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-13/VІІ 

«Про Регіональну програму інформатизації Черкаської області на 2016 – 2017 

роки «Електронна Черкащина» 

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  



 

              14. Про внесення змін до обласної програми фінансування ремонту 

доріг загального користування державного і місцевого значення, які переходять 

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 

15. 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 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 

 

16. 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 
 

17. 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 

  



  

            18. 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 

 

 19. 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 

 20. Про план роботи Черкаської обласної ради на 2018 рік 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

 

 21. Про подолання наслідків совєцької окупації в мовній царині на 

території Черкаської області 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

 22. Про звернення до Верховної Ради України щодо підтримки 

законопроекту № 7343 від 28.11.2017 «Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України (щодо кримінальної відповідальності за 

заперечення Голодомору)» 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

           23. Про звернення Черкаської обласної ради до Кабінету Міністрів 

України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини щодо правових аспектів внесення змін до національного класифікатора 

України ДК 003:2010 в сфері охорони здоров’я 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

            24. Про дострокове припинення повноважень заступника голови 

Черкаської обласної ради Гайовича В.Ю. 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

 


