
                                                                                                            Проект 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання президії обласної ради   

     25 червня  2018 року 

 Питання двадцять третьої сесії обласної ради: 

 

1. Питання управління майном обласної комунальної власності 

          1) Про призначення Горященка Ю.В. на посаду начальника комунального 

закладу «Регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» 

Черкаської обласної ради» 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- в.о. начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови 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  

 

2) Про призначення Сивак Т.Б. на посаду завідувача комунального 

підприємства «Городищенська центральна районна аптека № 86» 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- в.о. начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови 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 

 

3) Про призначення Голобокої Л.А. на посаду директора 

Малостаросільського психоневрологічного інтернату  

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- в.о. начальника 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 призначення Черепенко Л.П. на посаду начальника комунального 

закладу «Черкаський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної 

статистики» Черкаської обласної ради  

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- в.о. начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови 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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5) Про надання згоди на передачу з державної власності до спільної 

власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Черкаської області цілісних 

майнових комплексів закладів вищої освіти 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- в.о. начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови 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  

6) Про надання згоди на передачу з державної власності у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області автомобіля 

швидкої допомоги 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- в.о. начальника 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 затвердження техніко-економічного обґрунтування доцільності 

передачі цілісного майнового комплексу Державного навчального закладу 

«Буцький політехнічний професійний ліцей» з державної власності до спільної 

власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Черкаської області 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- в.о. начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови 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  

 

8) Про передачу майна комунальної власності 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- в.о. начальника 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 внесення змін до рішення обласної ради від 09.06.2017 № 15-2/VII 

«Про прийняття майна у комунальну власність» 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- в.о. начальника 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 надання дозволу комунальному підприємству "Управління по 

експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної власності" на 

передачу в оренду майна 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- в.о. начальника 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 дозволу комунальному вищому навчальному закладу  

«Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж імені Т.Г.Шевченка 

Черкаської обласної ради» на передачу в оренду майна 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- в.о. начальника 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 списання майна комунальної власності 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- в.о. начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

13) Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.06.2016 № 5-

50/VII «Про затвердження граничних сум витрат, що здійснюються за рахунок 

коштів обласного бюджету» 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- в.о. начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

            14) Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- в.о. начальника 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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15) Про надання згоди на поділи земельних ділянок 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- в.о. начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

16) Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

та передачу її до земель запасу 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- в.о. начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 17) Про внесення змін до рішення обласної ради від 08.09.2017  № 16-

12/VII «Про надання дозволів на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- в.о. начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

18) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- в.о. начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

19) Про внесення змін до рішення обласної ради від 02.03.2018 № 21-

8/VII «Про план діяльності Черкаської обласної ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2018 рік» 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- в.о. начальника 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 перерозподіл та використання коштів для надання одноразової 

грошової допомоги за рахунок коштів обласного бюджету 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Яріш 

Анатолій Анатолійович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 



 5 

  

 3. Про втрату чинності рішень обласної ради  

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

4. Про перейменування Чапаєвської сільської ради Монастирищенського 

району 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

5. 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  

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

6. Про погодження комунальному підприємству "Монастирищенське 

виробниче управління житлово-комунального господарства" надання у 

користування ділянок надр з метою геологічного вивчення, у тому числі 

дослідно-промислової розробки питних підземних вод 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 
 

7.  Про надання гірничого відводу приватному підприємству 

"Бачкуринська сільська комунальна служба" для розробки Бачкуринського 

родовища суглинків 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 
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8. 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 

 

9. Про хід виконання рішення обласної ради від 25.03.2016  № 4-6/VII 

«Про Програму забезпечення правопорядку, запобігання і протидії корупції в 

області на 2016-2020 роки» 

Лютий 

Валерій Васильович 

- начальник Головного управління 

Національної поліції в Черкаській області 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

 10. Про хід виконання рішення обласної ради від 03.02.2017 № 12-3/VII 

«Про Програму протидії тероризму на території Черкаської області» 

Шевченко 

Андрій Олександрович 

- помічник начальника управління із 

координації антитерористичної діяльності 

Управління Служби безпеки України в 

Черкаській області 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

11. Про програму розвитку боксу в Черкаській області 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  

12. 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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13.  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 обласної державної адміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

14. Про внесення змін до комплексної програми функціонування та 

розвитку системи цивільного захисту області, забезпечення мобілізаційної 

готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного 

резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та 

особливий період на 2018-2019 роки 

Шевчук  

Микола Петрович 

- заступник начальника 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 

15. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16.12.2016 № 10-2/VII 

«Про програму підтримки діяльності органів виконавчої влади на 2016-2020 

роки» 

Компанієць  

Оксана Анатоліївна 

 

- керівник апарату обласної державної 

адміністрації 

Яріш 

Анатолій Анатолійович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

16. 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 

Яріш 

Анатолій Анатолійович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

17. Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.01.2014 № 28-2/VI  

«Про обласну комплексну програму «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 
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18. Про внесення змін  до рішення обласної ради від 28.08.2015 

№ 42-1/VI „Про Обласну програму забезпечення учасників АТО та членів їх 

сімей житлом у 2015-2020 роках” 

Чикало 

Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального захисту 

населення обласної державної адміністрації 

Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціального захисту населення 

 

19. Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.12.2017 № 19-

10/VII "Про визнання бійцями-добровольцями осіб, які брали участь у захисті  

територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України"    

Чикало 

Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального захисту 

населення обласної державної адміністрації 

Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціального захисту населення 

 

20. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.06.2015 № 41-4/VI 

(обласна програма підтримки закладів вищої освіти) 

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 звіт за 2017 рік із проведення моніторингу виконання Плану 

реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2015 – 2017 роки 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

 

Яріш 

Анатолій Анатолійович 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 22. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо відзначення на державному рівні 75-ої річниці з дня завершення 

Корсунь-Шевченківської битви 

Веретільник 

Віталій Васильович 

- депутат обласної ради 

 

         23. Про звернення до Верховної Ради України щодо підтримки виборчої 

реформи - пропорційної виборчої системи із відкритими регіональними 

списками 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова фракції ВО «Свобода» 

 
 

 

 



 9 

 

24. Про ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних перетворень 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова фракції ВО «Свобода» 

25. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України про виділення коштів з державного 

бюджету на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет у Черкаській 

області 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

  

26. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, народних 

депутатів України  

Дивнич  

Микола Петрович  -       депутат обласної ради 

 

 

 

 

 

 

Про погодження проекту розпорядження голови обласної ради: 

 

Про погодження проекту розпорядження голови обласної ради «Про 

утворення Комісії з питань присвоєння звання «Почесний громадянин 

Черкащини» 

 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова  обласної ради 

 


