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Черкаська обласна рада 
 
 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення Черкаської обласної ради 

„Про внесення змін до рішення обласної ради  

від 22.11.2018 № 26-22/VII“ 

 

1. Обґрунтування необхідності видання рішення. 

Координатором Програми розвитку інформаційного простору Черкаської 

області на 2019 – 2023 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням обласної 

ради від 22.11.2018 № 26-22/VII, зі змінами,внесеними рішеннями обласної 

ради від 12.03.2020 № 36-44/VII, від 19.02.2021 № 5-36/VIII (далі – рішення),  

є Управління комунікацій Черкаської обласної державної адміністрації (далі – 

Управління). Виконавцем низки завдань і заходів Програми також визначено 

Управління. 

Ураховуючи внесення змін до структури Черкаської обласної державної 

адміністрації, перерозподілу функціональних обов’язків між структурними 

підрозділами Черкаської обласної державної адміністрації виникає необхідність 

внесення змін до Програми (пункту 4 розділу І та розділу VII) та додатку до неї, 

визначивши Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської 

обласної державної адміністрації відповідальним за виконання 

та координатором Програми, виконавцем завдань і заходів Програми. 

У зв’язку з вищевикладеним, розроблено проект рішення Черкаської 

обласної ради „Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.11.2018 

№ 26-22/VII“ (далі – проект рішення). 
 

2. Мета і шляхи її досягнення. 

Метою підготовки проекту рішення є внесення змін до рішення обласної 

ради від 22.11.2018 № 26-22/VII „Про Програму розвитку інформаційного 

простору Черкаської області на 2019 – 2023 роки“. 
 

3. Правові аспекти. 

Проект рішення підготовлено відповідно до статті 59 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні“. 
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4. Фінансово-економічне обґрунтування. 

Реалізація проекту рішення не потребує додаткових фінансових витрат. 
 

5. Позиція заінтересованих сторін. 

Проект рішення не стосується інтересів інших органів. 
 

6. Регіональний аспект. 

Проект рішення не зачіпає питань розвитку адміністративно-

територіальних одиниць. 
 

7. Громадське обговорення. 

Проект рішення не потребує громадського обговорення. 
 

8. Прогноз результатів. 

Прийняття проекту рішення забезпечить внесення змін до рішення 

обласної ради від 22.11.2018 № 26-22/VII „Про Програму розвитку 

інформаційного простору Черкаської області на 2019 – 2023 роки“,  

що в подальшому дасть можливість Управлінню культури та охорони 

культурної спадщини Черкаської обласної державної адміністрації реалізувати 

завдання та заходи Програми. 

 

 

 

Начальник Олександр ШАБАТІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Олександр Кравченко (096) 966 73 02 

 


