
 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

VII скликання 

 

ПРОТОКОЛ  

 

22.12.2017                                          м. Черкаси                                            № 18

    

   

засідання постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, підприємництва  

та регуляторної політики 

 

Всього членів комісій   - 8 

На засіданні присутні   - 5  

 

ПРИСУТНІ: 

голова комісії – Кравцова Н.О. 

секретар комісії – Костюченко В.О. 
 

Члени комісії: Коваленко О.А. Лашкул В.Г., Нестеренко І.І. 
 

ВІДСУТНІ члени комісії: Бойко В.В., Братаніч В.А., Зуєнко В.Л. 

 

На засідання комісії запрошені:  
 

Бабич  

Людмила Володимирівна 

- кандидат на посаду директора комунального 

закладу «Обласний центр соціально-

психологічної допомоги» Черкаської обласної 

ради 

Височин  

Валерій Петрович 

- директор комунального підприємства 

«Управління по експлуатації будинку рад і 

об’єктів обласної комунальної власності» 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- начальник управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

Єзерський  

Олександр Миколайович 

- кандидат на посаду директора комунального 

закладу «Обласний соціальний гуртожиток для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» Черкаської обласної ради 

Калиновська  

Тетяна Станіславівна 

- головний редактор газети «Черкаський край» 



Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку облдержадміністрації 

Кондрацький  

Микола Іванович 

- головний лікар комунального закладу 

«Черкаська обласна дитяча лікарня» 

Черкаської обласної ради 

Кухар  

Анатолій Казимирович 

- головний лікар комунального закладу 

«Черкаська обласна психіатрична лікарня» 

Черкаської обласної ради 

Липкань  

Андрій Борисович 

- заступник директора Департаменту 

містобудування, архітектури, будівництва та 

житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації 

Парамонов  

Віктор Володимирович 

- головний лікар КЗ «Черкаський обласний 

онкологічний диспансер» Черкаської обласної 

ради 

Петров  

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Ситник  

Анатолій Павлович 

- головний лікар Черкаського обласного 

дитячого багатопрофільного санаторію 

«Сосновий бір» 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про Програму реалізації Стратегії розвитку малого та середнього 

підприємництва Черкаської області на 2018 – 2020 роки 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку облдержадміністрації  

2. Про передачу об’єкта незавершеного будівництва з балансу 

Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації 

Липкань  

Андрій Борисович 

- заступник директора Департаменту 

містобудування, архітектури, будівництва та 

житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації  

3. Про призначення Бабич Л.В. на посаду директора комунального 

закладу «Обласний центр соціально-психологічної допомоги» Черкаської 

обласної ради 

Петров  

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради  

4. Про призначення Єзерського О.М. на посаду директора 

комунального закладу «Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування» Черкаської обласної ради 

Петров  

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради  



5. Про надання дозволу комунальному закладу «Черкаська обласна 

дитяча лікарня» Черкаської обласної ради на передачу в оренду майна 

Петров  

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради  

6. Про передачу майна комунальної власності 

Петров  

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради  

7. Про списання майна комунальної власності  

Петров  

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради  

8. Про  внесення  змін  до  рішення обласної ради від  22.03.2013 

№ 21-31/VІ "Про Програму фінансової підтримки комунальних підприємств 

обласної комунальної власності на 2013 – 2017 роки"  

Петров  

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради  

9. Про внесення змін до кодів видів економічної діяльності суб’єктів 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області  

Петров  

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради  

10. Про внесення змін до деяких рішень обласної ради  

Петров  

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради  

11. Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 

2018 рік 

Петров  

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради  

12. Про план роботи Черкаської обласної ради на 2018 рік  

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії  

13. Про подолання наслідків совєцької окупації в мовній царині на 

території Черкаської області (вноситься депутатською фракцією політичної 

партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода»)  

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії  

14. Про план роботи постійної комісії на 2018 рік 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії  

 

 

 



1. СЛУХАЛИ: 

Карманніка Р.В., який ознайомив членів комісії з проектом рішення «Про 

Програму реалізації Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва 

Черкаської області на 2018–2020 роки».  

Доповідач повідомив, що з часу підготовки проекту рішення виникла 

необхідність у внесенні доповнень, а саме: включити до переліку ключових 

потенційних учасників реалізації проекту «Запуск школи малого та середнього 

підприємництва» Черкаський державний бізнес-коледж. 

Текст проекту рішення та пояснювальної записки додаються до 

протоколу (додаток 1). 

 

ВИРІШИЛИ: підтримати внесення доповнень до проекту рішення «Про 

Програму реалізації Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва 

Черкаської області на 2018 – 2020 роки», а саме: включити до переліку 

ключових потенційних учасників реалізації проекту «Запуск школи малого та 

середнього підприємництва» Черкаський державний бізнес-коледж, а також 

рекомендувати розглянути проект рішення з доповненням на пленарному 

засіданні сесії обласної ради. 

 

Висновок № 18/1 додається до протоколу (додаток 2). 
 

„За“ – 5,   „Проти“ – 0,   „Утрималися“ – 0,   „Не голосувало“ – 0. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

Липканя А.Б., який повідомив членам комісії, що проект рішення «Про 

передачу об’єкта незавершеного будівництва з балансу Департаменту 

містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального 

господарства Черкаської обласної державної адміністрації» підготовлено з 

метою передачі з балансу Департаменту містобудування, архітектури, 

будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної 

державної адміністрації у комунальну власність територіальної громади смт 

Вільшана Городищенського району об’єкта незавершеного будівництва 

«Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по вул. Шевченка, 190 

в с.м.т. Вільшана Городищенського району Черкаської області». Загальна 

вартість виконаних робіт становить 3 991 648,00 грн. 

Текст проекту рішення та пояснювальної записки додаються до 

протоколу (додаток 3). 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення та рекомендувати розглянути питання 

на пленарному засіданні сесії обласної ради. 

 

Висновок № 18/2 додається до протоколу (додаток 4). 

 

„За“ – 5,   „Проти“ – 0,   „Утрималися“ – 0,   „Не голосувало“ – 0. 



3. СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О., який повідомив членам комісії, що відповідно до Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Черкаської обласної 

ради від 12.10.2016 № 9-20/VIІ "Про затвердження Порядку проведення 

конкурсного відбору керівників підприємств, установ, закладів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області" та 

розпорядження голови обласної ради від 06.11.2017 № 334-р "Про оголошення 

конкурсу на посаду директора комунального закладу "Обласний центр 

соціально-психологічної допомоги" Черкаської обласної ради" Черкаською 

обласною радою проведено конкурсний відбір на зазначену посаду. 

За результатами проведеного конкурсу переможцем визнано Бабич 

Людмилу Володимирівну. 

Управлінням майном виконавчого апарату обласної ради підготовлено 

відповідний проект рішення. 

Текст проекту рішення та пояснювальної записки додаються до 

протоколу (додаток 5).„За“ – 6,   „Проти“ – 0,   „Утрималися“ – 0,   „Не 

голосувало“ – 0. 

ВИРІШИЛИ: підтримати кандидатуру Бабич Людмили Володимирівни 

для призначення на посаду директора комунального закладу «Обласний центр 

соціально-психологічної допомоги» Черкаської обласної ради, проект рішення 

та рекомендувати розглянути питання на пленарному засіданні сесії обласної 

ради. 

 

Висновок № 18/3 додається до протоколу (додаток 6). 

 

„За“ – 5,   „Проти“ – 0,   „Утрималися“ – 0,   „Не голосувало“ – 0. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О., який повідомив членам комісії, що відповідно до Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Черкаської обласної 

ради від 12.10.2016 № 9-20/VIІ "Про затвердження Порядку проведення 

конкурсного відбору керівників підприємств, установ, закладів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області" та 

розпорядження голови обласної ради від 06.11.2017 № 333-р "Про оголошення 

конкурсу на посаду директора комунального закладу "Обласний соціальний 

гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" 

Черкаської обласної ради" Черкаською обласною радою проведено конкурсний 

відбір. 

За результатами проведеного конкурсу переможцем визнано Єзерського 

Олександра Миколайовича. 

Управлінням майном виконавчого апарату обласної ради підготовлено 

відповідний проект рішення. 



Текст проекту рішення та пояснювальної записки додаються до 

протоколу (додаток 7). 

 

ВИРІШИЛИ: підтримати кандидатуру Єзерського Олександра 

Миколайовича для призначення на посаду директора комунального закладу 

«Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування» Черкаської обласної ради, проект рішення та 

рекомендувати розглянути питання на пленарному засіданні сесії обласної 

ради. 

 

Висновок № 18/4 додається до протоколу (додаток 8). 

 

„За“ – 5,   „Проти“ – 0,   „Утрималися“ – 0,   „Не голосувало“ – 0. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення «Про 

надання дозволу комунальному закладу «Черкаська обласна дитяча лікарня» 

Черкаської обласної ради на передачу в оренду майна» підготовленим на 

підставі звернення, що надійшло від КЗ «Черкаська обласна дитяча лікарня» 

Черкаської обласної ради щодо надання дозволу на передачу в оренду частини 

нежитлового приміщення пральні господарчого корпусу, загальною площею 

259,39 кв. м.  

Текст проекту рішення та пояснювальної записки додаються до 

протоколу (додаток 9). 

 

ВИРІШИЛИ: підтримати звернення комунального закладу «Черкаська 

обласна дитяча лікарня» Черкаської обласної ради щодо надання дозволу на 

передачу в оренду нежитлового приміщення пральні господарчого корпусу, 

проект рішення та рекомендувати розглянути питання на пленарному засіданні 

сесії обласної ради. 

 

Висновок № 18/5 додається до протоколу (додаток 10). 

 

„За“ – 5,   „Проти“ – 0,   „Утрималися“ – 0,   „Не голосувало“ – 0. 

 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення «Про 

передачу майна комунальної власності», а також зі змінами та доповненнями, 

які планується внести до проекту рішення. 

Текст проекту рішення і пояснювальної записки, змін та доповнень 

додаються до протоколу (додатки 11, 12). 

 



Висновок № 18/6 додається до протоколу (додаток 13). 

 

„За“ – 4,   „Проти“ – 1,   „Утрималися“ – 0,   „Не голосувало“ – 0. 

 

Рішення не прийняте.  

 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О., який повідомив членам комісії, що проект рішення «Про 

списання майна комунальної власності» підготовлено відповідно до Порядку 

списання об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області з метою проведення майнових операцій для належного 

утримання, використання та експлуатації майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області та враховуючи 

звернення КЗ "Черкаська обласна психіатрична лікарня" Черкаської обласної 

ради щодо надання дозволу на списання будівель вісової та навісу, які 

перебувають на балансі зазначеного закладу, проте їх подальше використання 

неможливе у зв'язку зі значним зносом, вичерпаним ресурсом експлуатації та 

недоцільністю проведення ремонтних робіт або їх реконструкції.  

Текст проекту рішення та пояснювальної записки додаються до 

протоколу (додаток 14). 

 

ВИРІШИЛИ: підтримати клопотання комунального закладу "Черкаська 

обласна психіатрична лікарня" Черкаської обласної ради щодо надання дозволу 

на списання будівель вісової та навісу, проект рішення та рекомендувати 

розглянути питання на пленарному засіданні сесії обласної ради. 

 

Висновок № 18/7 додається до протоколу (додаток 15). 

 

„За“ – 5,   „Проти“ – 0,   „Утрималися“ – 0,   „Не голосувало“ – 0. 

 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О., який повідомив про необхідність внесення змін до 

Програми фінансової підтримки комунальних підприємств обласної 

комунальної власності на 2013–2017 роки в частині продовження строку 

виконання Програми та ознайомив членів комісії з проектом рішення «Про 

внесення змін до рішення обласної ради від 22.03.2013 № 21-31/VІ «Про 

Програму фінансової підтримки комунальних підприємств обласної 

комунальної власності на 2013 – 2017 роки». 

Текст проекту рішення та пояснювальної записки додаються до 

протоколу (додаток 16). 

 



ВИРІШИЛИ: підтримати внесення змін в частині продовження строку 

виконання Програми, проект рішення та рекомендувати розглянути питання на 

пленарному засіданні сесії обласної ради. 

 

Висновок № 18/8 додається до протоколу (додаток 17). 

 

„За“ – 5,   „Проти“ – 0,   „Утрималися“ – 0,   „Не голосувало“ – 0. 

 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О., який повідомив членам комісії, що проект рішення «Про 

внесення змін до кодів видів економічної діяльності суб’єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області» 

підготовлено з метою надання згоди на внесення змін до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

у частині доповнення видів діяльності новими КВЕД. 

Текст проекту рішення та пояснювальної записки додаються до 

протоколу (додаток 18). 

 

ВИРІШИЛИ: Висновок № 18/9 додається до протоколу (додаток 19). 

 

„За“ – 4,   „Проти“ – 1,   „Утрималися“ – 0,   „Не голосувало“ – 0. 

 

Рішення не прийняте. 
 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення «Про 

внесення змін до деяких рішень обласної ради». Доповідач повідомив, що 

підготовлений проект рішення передбачає внесення змін до таких рішень 

обласної ради:  

 "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору 

керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Черкаської області" від 12.10.2016 № 9-20/VIІ;  

 "Про управління суб’єктами та об'єктами спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області" від 16.12.2016 

№ 10-18/VIІ;  

 "Про порядок укладання контрактів з керівниками підприємств, 

установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області та затвердження типових форм контрактів" від 16.12.2016 

№ 10-22/ VIІ;  

 "Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Черкаської області" від 08.09.2017 № 16-13/VII. 



Текст проекту рішення та пояснювальної записки додаються до 

протоколу (додаток 20). 

 

ВИРІШИЛИ: Висновок № 18/10 додається до протоколу (додаток 21). 

 

„За“ – 4,   „Проти“ – 1,   „Утрималися“ – 0,   „Не голосувало“ – 0. 

 

Рішення не прийняте. 

 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення «Про 

план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік». 

Текст проекту рішення та план додаються до протоколу (додаток 22).  

 

ВИРІШИЛИ: Висновок № 18/11 додається до протоколу (додаток 23). 

 

„За“ – 4,   „Проти“ – 1,   „Утрималися“ – 0,   „Не голосувало“ – 0. 

 

Рішення не прийняте. 

 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Кравцову Н.О., яка повідомила, що виконавчим апаратом обласної ради 

підготовлено проект рішення «Про план роботи Черкаської обласної ради на 

2018 рік». План роботи підготовлено з урахуванням пропозицій керівників 

депутатських фракцій та голів постійних комісій обласної ради. 

Текст проекту рішення додається до протоколу (додаток 24). 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення обласної ради та рекомендувати 

розглянути питання на пленарному засіданні сесії обласної ради. 

 

Висновок № 18/12 додається до протоколу (додаток 25). 
 

„За“ – 5,   „Проти“ – 0,   „Утрималися“ – 0,   „Не голосувало“ – 0. 

 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Кравцову Н.О., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення «Про 

подолання наслідків совєцької окупації в мовній царині на території Черкаської 

області», внесений депутатською фракцією політичної партії Всеукраїнське 

об’єднання «Свобода». 

Текст проекту рішення додається до протоколу (додаток 26). 



Наталія Олегівна повідомила, що дане питання вже розглядалося 

постійною комісією обласної ради з питань освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту. Членами комісії запропоновано внести до проекту рішення 

зміни, а саме:  

1. У назві рішення та у додатку до рішення слова «совєцької окупації» 

замінити словом «русифікації»  

2. В текст рішення та в додаток до рішення внести необхідні зміни з 

урахуванням проведеної реорганізації Державної інспекції України з питань 

захисту прав споживачів та її територіальних органів. 

Доповідач запропонувала також підтримати зміни, запропоновані 

постійною комісією обласної ради з питань освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту і рекомендувати розглянути проект рішення на пленарному 

засіданні сесії обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Висновок № 18/13 додається до протоколу (додаток 27). 

 

„За“ – 5,   „Проти“ – 0,   „Утрималися“ – 0,   „Не голосувало“ – 0. 

 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Кравцову Н.О., яка повідомила, що відповідно до «Положення про 

постійні комісії обласної ради» пропонується затвердити план роботи постійної 

комісії, а в разі надходження пропозицій чи доповнень до плану роботи 

розглядати їх на засіданнях комісії і, при необхідності, вносити відповідні зміни 

та доповнення. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити план роботи постійної комісії на 2018 рік (додається, 

додаток 28). 

 

За“ – 5,   „Проти“ – 0,   „Утрималися“ – 0,   „Не голосувало“ – 0. 

 

 

 

 
 

Голова постійної комісії                                                      Н. Кравцова 
 
 

 

Секретар комісії                                                                   В. Костюченко 


