
Проєкт                                                                                                             

                                                    ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання президії Черкаської обласної ради  VIII скликання 

         08.09.2021 

Питання восьмої сесії Черкаської обласної ради  VIII скликання:                                                                                                             

                                                                         

1. Про присвоєння звання «Почесний громадянин Черкащини» 

Підгорний 

Анатолій Вікторович 

- голова обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань  регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

2. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) Про призначення МЕЛЬНИЧУК Л.М. на посаду директора Центру по 

нарахуванню та здійсненню соціальних виплат  

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

2) Про призначення СУЩЕНКО Л.М. на посаду директора обласного 

комунального підприємства «Готельний комплекс «Дніпро» Черкаської 

обласної ради 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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3) Про призначення МИХНА О.К. на посаду директора комунального 

закладу «Черкаський геріатричний пансіонат Черкаської обласної ради» 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

4) Про призначення РУДЕНКА О.П. на посаду директора 

Ротмістрівського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

5) Про призначення ІСАКОВА В.М. на посаду директора Вікторівського 

психоневрологічного інтернату 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 
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6) Про призначення ПУСТІЛЬНІКА П.Т. на посаду директора 

Стеблівського психоневрологічного інтернату 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

7) Про призначення ТКАЧЕНКА О.В. на посаду директора 

комунального закладу «Корсунь-Шевченківський багатопрофільний 

навчально-реабілітаційний центр «Надія» Черкаської обласної ради 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 

 

8) Про надання згоди на передачу з державної власності до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

друкованої продукції 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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9) Про затвердження техніко-економічного обґрунтування доцільності 

передачі цілісного майнового комплексу Черкаського державного бізнес-

коледжу з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 

 

10) Про затвердження техніко-економічного обґрунтування доцільності 

передачі цілісного майнового комплексу Черкаського  художньо-технічного 

коледжу з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 

 

11) Про передачу і приймання майна комунальної власності 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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12) Про списання майна комунальної власності 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

13) Про зміну найменування ЧЕРКАСЬКОГО МУЗИЧНОГО 

КОЛЕДЖУ ІМ. С.С. ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

14) Про зміну найменування УМАНСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

15) Про відміну рішення обласної ради від 17.09.2015 № 42-24/VI "Про 

реорганізацію комунального закладу "Обласний дитячий санаторій "Зміна" 

Черкаської обласної ради шляхом злиття з комунальним закладом "Обласний 

дитячий санаторій "Пролісок" Черкаської обласної ради 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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16) Про внесення змін до рішення обласної ради від 11.10.2019 № 32-

12/VІI "Про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ОБЛАСНИЙ 

ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ПРОЛІСОК" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

17) Про внесення змін до рішення обласної ради від 20.12.2019  

№ 34-38/VII «Про утворення статутного капіталу комунального 

некомерційного підприємства «Обласний дитячий санаторій «Пролісок» 

Черкаської обласної ради 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

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

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

19) Про внесення змін до Програми фінансової підтримки підприємств 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

на 2019-2021 роки 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/30/30-13-7.zip
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/30/30-13-7.zip
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/30/30-13-7.zip
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20) Про затвердження Положення про порядок проведення перевірки 

діяльності комунальної водолазно-рятувальної служби Черкаської обласної 

ради  та її готовності до реагування на надзвичайні ситуації і Табелю 

оснащення комунальної водолазно-рятувальної служби Черкаської обласної 

ради 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

21) Про надання згоди на поділ земельної ділянки 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Гончаренко 

Віктор Григорович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

3. Про цільову Програму розвитку міжнародного співробітництва та 

міжрегіональної співпраці Черкаської області на 2022-2026 роки 

Стеценко 

Василь Борисович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної 

адміністрації 

Віштак 

Ігор Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

 

4. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

Черкаської області на 2021 рік 

Стеценко 

Василь Борисович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної 

адміністрації 

Віштак 

Ігор Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 
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5. Про внесення змін до Програми розвитку туризму Черкаської області 

на 2021-2025 роки 

Стеценко 

Василь Борисович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної 

адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту 

 

6. Про затвердження Програми розвитку та підтримки комунального 

підприємства «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради» на 2022-2024 

роки 

Чубань 

Сергій Васильович 

- директор Департаменту інфраструктури та 

житлово-комунального господарства 

обласної державної адміністрації 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

7. Про Програму підтримки діяльності осередків національних творчих 

спілок Черкаської області на 2022-2026 роки 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- начальник Управління культури та 

охорони культурної спадщини обласної 

державної адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту 

 

8. Про новий склад конкурсної комісії з присудження Всеукраїнської 

літературної премії імені Василя Симоненка 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- начальник Управління культури та 

охорони культурної спадщини обласної 

державної адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту 
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9. Про внесення змін до рішення обласної ради від 03.03.2006 №27-14/IV 

«Про встановлення обласних персональних стипендій» 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- начальник Управління культури та 

охорони культурної спадщини обласної 

державної адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту 

 

10. Про внесення змін у додаток до обласної програми підтримки 

закладів вищої освіти Черкаської області на 2015-2024 роки 

Сімушіна 

Оксана Іванівна 

- заступник начальник Управління освіти і 

науки обласної державної адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту 

 

11. Про внесення змін до пункту 5.3 розділу 5 Положення про 

інтегровану загальнообласну систему відеоспостереження та відеоаналітики 

«Безпечна Черкащина» 

Резцов 

Олександр Володимирович 

- заступник начальника Головного 

управління Національної поліції в 

Черкаській області 

Куклін 

Олег Володимирович 

 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 

12.   Про програму державного моніторингу у галузі охорони 

атмосферного повітря на 2021-2025 роки для зони «Черкаська» 

  Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та 

природних ресурсів обласної державної 

адміністрації 

  Бондаренко 

Валерія Олександрівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання 

природних ресурсів та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій 
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13. Про внесення змін у додатки 1, 2 до обласної програми охорони 

навколишнього природного середовища на 2021-2027 роки 

  Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та 

природних ресурсів обласної державної 

адміністрації 

  Бондаренко 

Валерія Олександрівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання 

природних ресурсів та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій 

 

14. Про затвердження Концепції розвитку цифрових компетентностей 

жителів Черкаської області 

Хулап 

Дмитро Ігорович 

- начальник Відділу з питань цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій та 

цифровізації обласної державної 

адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту 

 

15. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.12.2020 № 4-

8/VIII «Про обласний бюджет Черкаської області на 2021 рік» 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації 

  Віштак 

Ігор Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

 

16. Про Прогноз обласного бюджету Черкаської області на 2022-2024 

роки 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації 

  Віштак 

Ігор Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

 

 

 

 



11 
 

17. Про території та об'єкти природно-заповідного фонду області 

  Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та 

природних ресурсів обласної державної 

адміністрації 

  Бондаренко 

Валерія Олександрівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання 

природних ресурсів та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій 

 

18. Про території та об'єкти природно-заповідного фонду області (зміна 

меж заповідного урочища «Герман») 

  Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та 

природних ресурсів обласної державної 

адміністрації 

  Бондаренко 

Валерія Олександрівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання 

природних ресурсів та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій 

 

19. Про затвердження Переліку видів рослин, що підлягають особливій 

охороні на території Черкаської області та Положення про нього 

  Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та 

природних ресурсів обласної державної 

адміністрації 

  Бондаренко 

Валерія Олександрівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання 

природних ресурсів та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій 

 

20. Про затвердження Переліку регіонально рідкісних типів біотопів 

(природних оселищ), які є рідкісними або такими, що перебувають під 

загрозою зникнення на території Черкаської області та Положення про нього 

  Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та 

природних ресурсів обласної державної 

адміністрації 

  Бондаренко 

Валерія Олександрівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання 

природних ресурсів та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій 
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21. Про затвердження Переліку інвазійних видів рослин на території 

Черкаської області та Положення про нього 

  Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та 

природних ресурсів обласної державної 

адміністрації 

  Бондаренко 

Валерія Олександрівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання 

природних ресурсів та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій 

 22. Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної 

Ради України ВОЛЧКОВОЇ Н.І. 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

 23. Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної 

Ради України ЖЕЛЕВСЬКОЇ І.В. 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

24. Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної 

Ради України МАЛЬЧЕНКА В.П. 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
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25. Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної 

Ради України ПРИТУЛИ Ю.М. 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

 26. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 

України МОЙСІЄНКА В.М. 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

27. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 

України КОВАЛЕНКА С.О. 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

28. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 

України НІКОЛЮКА О.В. 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
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29. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 

України ЗАПОРОЖЕЦЬ М.Б. 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

30. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 

України КАЛАНІ Л.В. 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

  31. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 

України НІЩИМЕНКА І.В. 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

   

 32. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо внесення змін до статей 29, 64 Бюджетного кодексу України  

Погорілий 

Віктор Григорович 

- депутат обласної ради 
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33. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо прийняття рішення про визначення невідкладним 

законопроекту № 5124 стосовно внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо удосконалення захисту професійної діяльності медичних та 

фармацевтичних працівників 

Сущенко 

Людмила Миколаївна 

- депутат обласної ради 

 

34. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Земельного 

кодексу України щодо забезпечення першочергового права учасників бойових 

дій на отримання земельних ділянок 

Циганок 

Оксана Анатоліївна 

- депутат обласної ради 

 

35. Про підтримку звернення голів Звенигородської, Золотоніської, 

Уманської та Черкаської районних рад Черкаської області до Президента 

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

Підгорний 

Анатолій Вікторович 

- голова обласної ради 

 

 


