
Доступ частково 

обмежений  

                                                                                                ПРОЄКТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

позачергової сесії Черкаської обласної ради VIII скликання 

                                                                                                                31.03.2022 

1. Питання управління майном спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області 
 

1) Про внесення змін до рішення Черкаської обласної ради від 19.02.2021 

№ 5-4/ VIII «Про особливості передачі в оренду майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області» 

 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- заступник начальника управління, начальник 

відділу з питань оренди управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

Віштак 

Ігор Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету та 

фінансів 

 

2) Про надання комунальному підприємству «Монастирищенська 

центральна аптека № 17» Черкаської обласної ради дозволу на отримання 

кредитного ліміту на поточний рахунок 
 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- заступник начальника управління, начальник 

відділу з питань оренди управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

Віштак 

Ігор Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету та 

фінансів 

 

3) Про надання комунальному підприємству «Тальнівська  центральна 

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

ліміту на поточний рахунок 

 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- заступник начальника управління, начальник 

відділу з питань оренди управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

Віштак 

Ігор Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету та 

фінансів 



 

 

 

2. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Черкаської міської 

ради щодо ініціювання питання списання податкового боргу КП «Аеропорт 

Черкаси Черкаської обласної ради» перед міським бюджетом 

 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації 

 

3. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.11.2021  

№ 9-18/VIII «Про Програму фінансової підтримки підприємств спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст 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 

соціально-економічного розвитку, бюджету та 

фінансів 

 

4. Про внесення змін у додаток 2 до програми підтримки діяльності органів 

виконавчої влади на 2021-2025 роки 

 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації 

Віштак 

Ігор Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету та 

фінансів 

 

5. Про внесення змін у додаток до обласної комплексної програми 

«Турбота» на 2021-2027 роки 

 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації 

Віштак 

Ігор Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету та 

фінансів 

 

6. Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.12.2021  

№ 10-12/VIII «Про обласний бюджет Черкаської області на 2022 рік» 

 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації 

Віштак 

Ігор Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету та 

фінансів 

 


