
 

 

Проєкт                                                                                                             

                                                    ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання президії Черкаської обласної ради  VIII скликання 

         24.11.2021 

Питання дев’ятої сесії Черкаської обласної ради  VIII скликання:                                                                                                             

                                                                                                           

1. 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 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 
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3) Про призначення ШИЛА В.М. на посаду директора комунального 

некомерційного підприємства «Черкаська обласна лікарня 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 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 

 

5) 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 
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6) Про призначення ГОЛОБОКОЇ Л.А. на посаду директора 

Малостаросільського 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 призначення ДАВИДЕНКО Л.В. на посаду директора комунального 

закладу «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми 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 
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9) Про призначення КОРОЛЯ Є.Ю. на посаду директора комунального 

закладу «Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді 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 

 

10) Про призначення ФІГУРИ О.М. на посаду директора Черкаського 

обласного Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді  

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 

 

11) Про призначення ЦАПОДОЯ С.В. на посаду директора Смілянського 

дитячого будинку-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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12) Про призначення ОМЕЛЯН С.М. на посаду директора Гельмязівського 

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 

 

13) Про прийняття з державної власності цілісних майнових комплексів 

державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- заступник начальник управління, начальник 

відділу з питань оренди 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 

 

14) Про передачу майна комунальної власності 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- заступник начальник управління, начальник 

відділу з питань оренди 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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15) Про списання майна комунальної власності 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- заступник начальник управління, начальник 

відділу з питань оренди 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 

 

16) Про внесення змін до рішення обласної ради від 10.09.2021 № 8-6/VIІI 

"Про передачу і приймання майна комунальної власності" 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- заступник начальник управління, начальник 

відділу з питань оренди 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 Перелік суб’єктів господарювання та об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- заступник начальник управління, начальник 

відділу з питань оренди 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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18) Про внесення змін до рішення обласної ради від 11.10.2019 № 32-24/VII 

"Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового 

плану закладу охорони здоров’я, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області та діє в організаційно-

правовій формі комунального некомерційного підприємства " 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- заступник начальник управління, начальник 

відділу з питань оренди 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 

Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

19) Про Програму фінансової підтримки підприємств спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2022-2024 роки 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- заступник начальник управління, начальник 

відділу з питань оренди 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 

 

20) Про Порядок приватизації об’єктів спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- заступник начальник управління, начальник 

відділу з питань оренди 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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21) Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії з 

продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- заступник начальник управління, начальник 

відділу з питань оренди 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 

 

22) Про надання права постійного користування земельними ділянками 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- заступник начальник управління, начальник 

відділу з питань оренди 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 

 

23) Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2021 № 5-12/VIII 

«Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області» 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- заступник начальник управління, начальник 

відділу з питань оренди 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 
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  2. Про обласну програму розвитку громадянського суспільства на           

2022-2026 роки 

Марунчак 

Юлія Віталіївна 

- заступник начальника управління – 

начальник відділу інформаційної діяльності 

Управління комунікацій обласної державної 

адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 

 

3. Про Регіональну програму інформатизації Черкаської області на 2022-

2024 роки «Цифрова Черкащина» 

Хулап 

Дмитро Ігорович 

- начальник Відділу з питань цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій та 

цифровізації обласної державної 

адміністрації 

Петренко 

Олег Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  розвитку інфраструктури та 

житлово-комунального господарства 

 

4. Про обласну цільову програму підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі «Власний дім» на 2022-2027 роки 

Лапін  

Андрій Сергійович 

- директор Департаменту будівництва обласної 

державної адміністрації 

Синільник 

Сергій Анатолійович 

- голова фонду державного підприємства 

«Черкаський обласний фонд підтримки 

індивідуального житлового будівництва на 

селі» 

Петренко 

Олег Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  розвитку інфраструктури та житлово-

комунального господарства 

 

5. Про внесення змін до рішення обласної ради від 06.06.2008                             

№ 18-6/V «Про обласну Програму «Безбар'єрна Черкащина»  

Лапін  

Андрій Сергійович 

- директор Департаменту будівництва обласної 

державної адміністрації 

Петренко 

Олег Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  розвитку інфраструктури та житлово-

комунального господарства 
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6. Про внесення змін у додаток 1 до Програми підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху на період до 2023 року 

Чубань 

Сергій Васильович 

- директор Департаменту інфраструктури та 

житлово-комунального господарства 

обласної державної адміністрації 

Куклін 

Олег Володимирович 

 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 

7. 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 2021-2023 роки 

Даник  

Андрій Миколайович 

- начальник Головного управління ДСНС 

України у Черкаській області 

  Бондаренко 

Валерія Олександрівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

8. Про програму сприяння виконанню повноважень Черкаської обласної 

ради на 2022-2026 роки 

Лісовий 

Сергій Миколайович 

 

- заступник голови обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 

9. Про клопотання щодо нагородження Почесною Грамотою Верховної 

Ради України ВЕЛЬБІВЦЯ О.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 
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10. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 

України ПЛІЧКА Г.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 

 

11. 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 

 

12. Про визначення орієнтовних строків проведення Звітів депутатів 

Черкаської обласної ради восьмого скликання перед виборцями 

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 

 

13. Про надання товариству з обмеженою відповідальністю «Мисливське 

господарство «Сунки» у користування мисливських угідь 

  Мазур 

Людмила Олегівна 

 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

  Бондаренко 

Валерія Олександрівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

Гончаренко 

Віктор Григорович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 
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14. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України та 

Національної служби здоров'я України щодо необхідності збільшення 

заробітних плат медичних працівників, своєчасного та достатнього 

фінансування комунальних некомерційних підприємств, які надають медичну 

допомогу  

Радуцький 

Олександр Романович 

- депутат обласної ради 

 

15. Про підтримку депутатського запиту депутата Черкаської обласної 

ради Радуцького О.Р. 

Радуцький 

Олександр Романович 

- депутат обласної ради 

 

16. 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 

 

17. Про звернення Черкаської обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо належного 

фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я  

Коваль 

Віталій Володимирович  

- керівник фракції політичної партії 

«Європейська Солідарність» в Черкаській 

обласній раді 

 

  18. Про звернення Черкаської обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості 

грубого наступу на фінансову спроможність місцевого самоврядування 

Коваль 

Віталій Володимирович  

- керівник фракції політичної партії 

«Європейська Солідарність» в Черкаській 

обласній раді 

 

19. Про звернення Черкаської обласної ради до Кабінету Міністрів України 

щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на психолого-

педагогічні та корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно-ресурсних центрах  

Коваль 

Віталій Володимирович  

- керівник фракції політичної партії 

«Європейська Солідарність» в Черкаській 

обласній раді 
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20. Про звернення Черкаської обласної ради до Верховної Ради України, 

Генерального прокурора України щодо участі вищих посадових осіб держави у 

виведенні коштів через офшори  

Коваль 

Віталій Володимирович  

- керівник фракції політичної партії 

«Європейська Солідарність» в Черкаській 

обласній раді 

 

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

України, Міністра фінансів України, Міністра охорони здоров’я України, Голови 

Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та 

медичного страхування щодо недопущення перенесення рахунків закладів 

охорони здоров’я в Державну казначейську службу України 

Савчук 

Галина Кузьмівна 

- депутат обласної ради 

 

22. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення пацієнтів, які 

страждають на спінальну м’язову атрофію, лікарськими засобами за кошти 

державного бюджету 

Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

 

 

 

 


