
                                                                                                            Проект                                                                                                             

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання президії обласної ради                                                                                                              

 

 

      22 листопада 2017 року 

Питання вісімнадцятої сесії обласної ради: 

 

1. Питання управління майном обласної комунальної власності: 

1) 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 

Костюченко 

Володимир Олександрович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

2) Про надання дозволу Черкаському обласному комунальному 

підприємству "Фармація" 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 

 

3) Про надання дозволу комунальному   закладу «Черкаський обласний 

наркологічний диспансер»  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 

 

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

«Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу» 

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

"Про прийняття майна у комунальну власність" 

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 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 

 

8)  Про внесення змін до рішення обласної ради від 12.10.2016 № 9-20/VIІ 

"Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору керівників 

підприємств, установ, закладів 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 

 

9) Про внесення змін до рішення обласної ради від 16.12.2016  

№ 10-18/VIІ "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 

Костюченко 

Володимир Олександрович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 

 

 

10) Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.03.2013 № 21-30/VІІ  

"Про припинення діяльності КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

"РЕМОНТНО - ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ" 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, 
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підприємництва та регуляторної політики 

 

 

 

11) Про затвердження техніко-економічного обґрунтування доцільності 

передачі цілісних майнових комплексів професійно-технічних навчальних 

закладів з державної власності до 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 

 

 12) Про надання згоди приватному підприємству «Міськбуд-Плюс» на 

здійснення невід’ємних поліпшень орендованого 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 

           13) Про внесення змін до Порядку відчуження об'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 

 

           14) Про призначення Фесуна І.А. на посаду директора комунальної 

установи «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 

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 
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2. Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.04.2011 №5-2/VI 

,,Про Програму підвищення енергоефективності та зменшення споживання 

енергоносіїв Черкаської області на 2011-2017 роки“ 

ЛИПКАНЬ  

 Андрій Борисович 

- заступник директора 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 

  

3. 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 

  

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

„Про обласну програму підвищення якості шкільної природничо-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  

 

5. 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 
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ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

  

 

 

6. 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 

7. 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 
 

8. Про внесення змін до Регламенту Черкаської обласної ради VII 

скликання 

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 

 

9. Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату  обласної ради 

  

10. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України щодо підтримки Виборчого кодексу України 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

 11. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

необхідності прийняття змін до Бюджетного кодексу України у частині 

забезпечення належного фінансування вищих навчальних закладів 1-II рівнів 

акредитації за рахунок коштів Державного бюджету України 
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Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

 

 


