
Доступ частково 

обмежений  

ПРОЄКТ                                                                                                             

                                                    ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

тринадцятої сесії Черкаської обласної ради  VIII скликання 

         17.06.2022 

         

1. Питання управління майном обласної комунальної власності 

1) Про призначення ГЛАДУН О.Д. на посаду директора комунальної  

установи «Обласний художній музей» Черкаської обласної ради» 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- начальник Управління культури та охорони 

культурної спадщини обласної державної 

адміністрації 

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 
 

2) Про призначення ДЯДИК Л.Д. на посаду директора комунального 

закладу «Обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка» 

Черкаської обласної ради» 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- начальник Управління культури та охорони 

культурної спадщини обласної державної 

адміністрації 

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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3) Про призначення УШАКОВОЇ Л.В. на посаду директора комунального 

закладу «Обласна бібліотека для дітей» Черкаської обласної ради» 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- начальник Управління культури та охорони 

культурної спадщини обласної державної 

адміністрації 

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 
 

4) Про призначення ВЕЛИЧКО Л.Г. на посаду директора-художнього 

керівника комунального закладу «Черкаський академічний театр ляльок 

Черкаської обласної ради» 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- начальник Управління культури та охорони 

культурної спадщини обласної державної 

адміністрації 

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 
5) Про призначення ТАРАН Г.М. на посаду директора Кам’янського 

державного історико-культурного заповідника 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- начальник Управління культури та охорони 

культурної спадщини обласної державної 

адміністрації 

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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6) Про призначення СТЕПЕНЬКІНОЇ П.Я. на посаду директора  

Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- начальник Управління культури та охорони 

культурної спадщини обласної державної 

адміністрації 

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 
 

7) Про призначення ТЕЛІЖЕНКА Т.М. на посаду директора державного 

історико-культурного заповідника «Трахтемирів» 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- начальник Управління культури та охорони 

культурної спадщини обласної державної 

адміністрації 

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 ХВИЛЬ С.Д. на посаду директора Золотоніського 

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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9) Про призначення МОРОЗ Т.М. на посаду директора Смілянського 

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 
 

10) Про призначення УМАНЕЦЬ А.С. на посаду директора комунального 

некомерційного підприємства «Черкаський обласний шкірно-венерологічний 

диспансер 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 
 

11) Про призначення ЯРОВЕНКО Л.В. на посаду директора 

Шевченківської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату з 

поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю 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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12) Про створення наглядових рад закладів фахової передвищої освіти 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

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 

Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

13) Про списання майна комунальної власності 

Коломієць  

Тарас Олександрович 

 

- 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 прийняття і передачу майна та продуктів харчування  

Коломієць  

Тарас Олександрович 

 

- 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 внесення змін до рішення обласної ради від 16.12.2016                           

№ 10-30/VII «Про надання згоди на прийняття з державної власності до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

цілісних майнових комплексів професійно-технічних навчальних закладів» 

Коломієць  

Тарас Олександрович 

 

- 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 
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16) Про внесення змін до рішення обласної ради від 27.06.2018                          

№ 23-8/VII «Про надання згоди на передачу з державної власності до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області цілісних 

майнових комплексів закладів вищої освіти» 

Коломієць  

Тарас Олександрович 

 

- 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 

 

17) Про встановлення розміру статутного капіталу комунальним 

некомерційним підприємствам спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області 

Коломієць  

Тарас Олександрович 

 

- 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 

Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

18) Про надання згоди на проведення будівельних робіт комунальному 

некомерційному підприємству «Черкаський онкологічний диспансер 

Черкаської обласної ради» 

Коломієць  

Тарас Олександрович 

 

- 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 

Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 
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19) Про внесення змін до складу комісії з ліквідації УМАНСЬКОГО 

КОМУНАЛЬНОГО ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

Коломієць  

Тарас Олександрович 

 

- 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 

 

20) Про внесення змін до складу комісії з реорганізації юридичної особи 

– КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ 

«ЗМІНА» ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

Коломієць  

Тарас Олександрович 

 

- 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 передачу автомобілів 

Коломієць  

Тарас Олександрович 

 

- 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 

 

22) Про надання земельних ділянок у постійне користування 

Коломієць  

Тарас Олександрович 

 

- 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 
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2. Про програму розвитку фізичної культури і спорту в області                на 

2022 – 2024 роки 

Солодкий 

Іван Володимирович 

- начальник Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту обласної державної 

адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту 

 

3. Про внесення змін у додаток до обласної програми підтримки закладів 

вищої освіти Черкаської області на 2015-2024 роки 

Сімушіна 

Оксана Іванівна 

- заступник начальника Управління освіти і 

науки обласної державної адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту 

 

4. Про внесення змін до рішення Черкаської 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 

Чубань 

Сергій Васильович 

- директор Департаменту інфраструктури та 

житлово-комунального господарства 

обласної державної адміністрації 

  Віштак 

Ігор Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

5. 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 
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6. Про затвердження звіту за 2021 рік із проведення моніторингу 

виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 

2021-2023 роки та звіту з оцінки результативності виконання Плану реалізації 

Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2023 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 

 

7. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України 

педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти БАРВІНКУ Р.Л. 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту 

 

8. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України 

педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти КОШОЛАПУ С.В. 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту 

  

9. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2021 № 5-

45/VIII «Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради» 

  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 

 

10. Про план роботи Черкаської обласної ради на II півріччя 2022 року 

  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 
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11. Про наявність обставин непереборної сили та перелік суб’єктів 

господарювання, що постраждали в наслідок таких обставин 

  Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

  Віштак 

Ігор Анатолійович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

Гончаренко 

Віктор Григорович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

12. Про звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України щодо внесення змін до Закону України «Про повну середню освіту» 

та Наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 №1205 «Про 

затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої 

освіти» 

Циганок 

Оксана Анатоліївна 

- депутат обласної ради 

 

13. Про звернення Черкаської обласної ради до Кабінету Міністрів 

України, Верховної Ради України щодо критичного зменшення годин на 

вивчення навчальної дисципліни «Історія України і української культури» у 

закладах вищої освіти  

Сущенко 

Роман Володимирович 

- депутат обласної ради 

 

14. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України 

щодо повного припинення вивчення російської мови в закладах загальної 

середньої освіти 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- депутат обласної ради 

 

15. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

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

забезпечення сталого функціонування комунального некомерційного 

підприємства «Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни 

Черкаської обласної ради» 

Сущенко 

Роман Володимирович 

- депутат обласної ради 
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16. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністерства 

охорони здоров’я України щодо збільшення фінансування закладів охорони 

здоров’я Черкаської області 

Воскобойнік 

Олександр Анатолійович 

- депутат обласної ради 

 

 17. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністра 

охорони здоров’я України Віктора ЛЯШКА та генерального директора 

Уманського центру трансплант-координації Дмитра КОВАЛЯ 

Радуцький 

Олександр Романович 

- депутат обласної ради 

 

 

 


