
                                                                                                            Проект 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання президії обласної ради 

 

                     27.02.2019  

Питання двадцять  дев’ятої  сесії обласної ради 

сьомого скликання: 
 

1. Питання управління майном обласної комунальної власності 

          1) Про призначення Московчук І.М.  на посаду директора комунального 

закладу «База спеціального медичного постачання»  

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник 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 

 2) Про призначення Сівець Г.І. на посаду головного лікаря Черкаського 

обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію «Городище» 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник 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 Кондрацького М.І. на посаду директора комунального 

некомерційного підприємства "Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської 

обласної ради" 
Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник 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 

 
         4) Про призначення Парамонова В.В. на посаду директора комунального 

некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер 

Черкаської обласної ради" 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Судакевич 

Валентин Григорович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань  охорони здоров’я 
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           5) Про призначення Гаркавого К.А. на посаду директора комунального 

некомерційного підприємства "Черкаський обласний психоневрологічний 

диспансер Черкаської обласної ради" 

 
Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник 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 

 
  6) Про призначення Задорожного С.В. на посаду директора комунального 

некомерційного підприємства "Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів 

війни Черкаської обласної ради" 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник 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 

 

           7) Про призначення Михно С.Л. на посаду директора комунального закладу 

"Черкаський обласний спеціалізований Будинок дитини" Черкаської обласної ради 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник 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 

 

           8) Про призначення Федоренка М.А. на посаду начальника комунальної 

установи "Черкаське обласне бюро судово-медичної експертизи" 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник 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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9) Про призначення Лепського В.В. на посаду директора комунального 

закладу "Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської 

обласної ради" 
Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник 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 

 
         10) Про призначення Косенко Н.П.  на посаду директора комунального 

закладу "Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської обласної 

ради" 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник 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  

 

11) Про призначення Вербівського В.Д. на посаду директора комунального 

закладу "Шполянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат Черкаської 

обласної ради" 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник 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  

 

             

12) Про прийняття майна з державної власності у комунальну власність 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник 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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 13) Про передачу майна комунальної власності 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник 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 оренду цілісного майнового комплексу колишнього Канівського 

комунального виданичо-поліграфічного підприємства «Родень»  
Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

15) Про оренду цілісного майнового комплексу колишнього комунального 

підприємства «Канівська центральна районна аптека № 91» Черкаської обласної 

ради 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник 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 

 

16) Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу колишнього 

комунального підприємства «Канівська центральна районна аптека № 91» 

Черкаської обласної ради (альтернативний проект) 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник 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 

17) Про оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства 

«Центральна районна аптека № 30» 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник 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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18) Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу комунального 

підприємства «Центральна районна аптека № 30» (альтернативний проект) 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник 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 

 
           19) Про надання дозволу комунальному підприємству "Управління по 

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

оренду майна 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

20) Про надання дозволу на передачу в оренду майна Корсунь-

Шевченківського державного історико-культурного заповідника 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник 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  

         21) Про часткове звільнення від сплати надходжень від орендної плати на 

2019 рік 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

           22) Про надання комунальному підприємству «Центральна районна аптека  

№ 3» дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок  

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник 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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23) Про надання комунальному підприємству «Монастирищенська 

центральна районна аптека № 17» Черкаської обласної ради дозволу на отримання 

кредитного ліміту на поточний рахунок  

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

24) Про надання комунальному підприємству «Тальнівська центральна 

районна аптека № 73 Черкаської обласної ради» дозволу на отримання кредитного 

ліміту на поточний рахунок  

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

25) Про надання обласному комунальному підприємству «Готельний 

комплекс «Дніпро» Черкаської обласної ради  дозволу на отримання кредитного 

ліміту на поточний рахунок  

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 26) Про припинення юридичної особи-комунальне підприємство «Черкаське 

обласне підприємство з забезпечення діяльності установ соціального захисту» 

Черкаської обласної ради 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник 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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 27) Про припинення юридичної особи - комунальне підприємство 

«Звенигородське видавничо-поліграфічне підприємство» Черкаської обласної ради 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 

28) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови 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 

 29) Про план діяльності Черкаської обласної ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2019 рік 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник 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 план роботи Черкаської обласної ради на 2019 рік 

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 

3. Про внесення змін до Регламенту Черкаської обласної ради VII скликання 

 

           3.1. Про внесення змін до Регламенту Черкаської обласної ради VII скликання 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, місцевого самоврядування, 

забезпечення правопорядку та захисту прав 

людини 
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3.2. Про внесення змін та доповнень до Регламенту обласної ради 

Баштан 

Олег Васильович 

- керівник депутатської фракції Радикальної 

партії Олега Ляшка 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 4. Про внесення змін та доповнень до Положення про постійні комісії 

обласної ради 

 4.1. Про  внесення змін до рішення Черкаської обласної ради від 19.02.2016 

№ 3-5/VII «Про  Положення про постійні комісії обласної ради» 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- керівник депутатської фракції політичної 

партії ВО «Свобода» 

4.2. Про внесення змін та доповнень до Положення про постійні комісії 

обласної ради 

Баштан 

Олег Васильович 

- керівник депутатської фракції Радикальної 

партії Олега Ляшка 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 5. Про внесення змін до рішення Черкаської  обласної ради від 19.02.2016 № 

3-4/VII «Про Положення про президію обласної ради» 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- керівник депутатської фракції політичної 

партії ВО «Свобода» 

          6. Про затвердження звіту за результатами роботи комісії з оцінки 

корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради 

Тарасенко 

Валентин Петрович 

- перший заступник голови обласної ради, 

голова  комісії з оцінки корупційних ризиків у 

діяльності Черкаської обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, місцевого самоврядування, 

забезпечення правопорядку та захисту прав 

людини 

 7. Про затвердження Антикорупційної програми Черкаської обласної ради на 

2019 рік 

Тарасенко 

Валентин Петрович 

- перший заступник голови обласної ради, 

голова  комісії з оцінки корупційних ризиків у 

діяльності Черкаської обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
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8. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо прийняття Кодексу депутатської етики 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 9. Про внесення змін до Положення про помічника-консультанта депутата 

Черкаської 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 

 

           10. Про внесення змін до Положення про порядок та умови надання 

одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів обласного бюджету 

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 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

  

11. Про перерозподіл та використання коштів для надання одноразової 

грошової допомоги громадянам за рахунок коштів обласного бюджету 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

   - голова постійної комісії обласної ради з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету та 

фінансів 

  

 

12. Про внесення змін до рішення обласної ради від  19.02.2016 № 3-7/VII 

«Про структуру і чисельність виконавчого апарату 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 
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13. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Черкаської 

обласної ради від 04.03.2004 № 15-16 «Про організацію щорічного обласного 

конкурсу на кращу сільську раду» 

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 

14. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України 

трудового колективу Уманського національного університету садівництва 

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 

Доманський 

Володимир Миколайович 

    - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

  

 

15. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України 

Непочатенко О.О. 

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 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

 16. Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради 

України Підгорного А.В. 

 

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 
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17. Про погодження надання  Жашківському виробничому управлінню 

житлово-комунального господарства спеціального дозволу на користування 

надрами 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

18. Про погодження надання  Товариству з додатковою відповідальністю 

«Золотоніський маслоробний комбінат» спеціального дозволу на користування 

надрами 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

19. Про погодження надання   Товариству з обмеженою відповідальністю 

«БОН БУАССОН БЕВЕРІДЖ» спеціального дозволу на користування надрами 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

20.  Про погодження товариству з обмеженою відповідальністю «Корсунь-

Шевченківський цегельний завод» надання у користування надр  

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 21. Про надання гірничого відводу ТОВ «Маньківський завод будівельних 

матеріалів» для розробки Маньківського родовища суглинків 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

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

 

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 
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23.  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 

  

24. Про обласну соціальну програму забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок та чоловіків на період до 2021 року 

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  

  

25. Про обласну програму «Трансплантація аутологічних гемопоетичних 

стовбурових клітин кісткового мозку та периферичної крові» на 2019-2023 роки 

Лобас 

Михайло Віталійович 

   - начальник управління охорони здоров’я       

обласної державної адміністрації  

Парамонов 

Віктор Володимирович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

  

26. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.04.2015 № 39-4/VI 

«Про програму підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів у Черкаській області на період до 2020 року» 

Колодка 

Ігор Леонідович 

- начальник управління агропромислового 

розвитку обласної державної адміністрації 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова  постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

           27. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.03.2017  

№ 3-5/VII «Про затвердження Програми підвищення рівня безпеки дорожнього 

руху на період до 2020 року»  

Чубань 

Сергій Васильович 

- директор Департаменту інфраструктури, 

розвитку та утримання мережі автомобільних 

доріг загального користування місцевого 

значення обласної державної адміністрації 
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Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 28. 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 України  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 

 

29. 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» 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- керівник апарату обласної державної 

адміністрації 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова  постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

 30. 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  

 

31. Про затвердження списку воїнів ОУН-УПА, які проживають на території 

області 

Чикало 

Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального захисту 

населення обласної державної адміністрації 

Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціального захисту населення 

 

          32. Про звіт про виконання обласного бюджету за 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 
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33. Про внесення змін до рішення обласної ради від 18.12.2018 № 28-20/VII 

“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 

 

 34. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Прем’єр-міністра 

України Гройсмана В.Б., Голови Верховної Ради України Парубія А.В. щодо 

перевірки обґрунтованості зниження закупівельних цін на молоко в Черкаській 

області, приведення їх до економічно обґрунтованого рівня та розробки 

ефективного механізму державної підтримки сільгоспвиробників, які займаються 

молочним скотарством 

Гончаренко 

Віктор  Григорович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

агропромислового розвитку та земельних 

відносин 

  

35. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради про внесення змін до 

законодавства України щодо розмитнення транспортних засобів, що ввозяться на 

територію України з іноземною реєстрацією 

Ковбоша 

Оксана Романівна  

- секретар депутатської фракції політичної 

партії ВО «Свобода» 

  

36. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Генеральної 

прокуратури, Національного антикорупційного бюро України, Державної служби 

України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо перевірки дотримання 

чинного законодавства у вирішенні земельних питань Вотилівською сільською 

радою та стану інвентаризації земель державної власності в її адміністративних 

межах ( земель сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту 

села Вотилівка), які передавалися в оренду та приватну власність упродовж 2013-

2019 років 

  

Павличук 

Володимир Миколайович  

- депутат обласної ради 

 

 


