
Доступ частково 

обмежений  

 

ПРОЄКТ                                                                                                             

                                                    ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

чотирнадцятої сесії Черкаської обласної ради  VIII скликання 

         09.09.2022 

1. Про дострокове припинення повноважень заступника голови 

Черкаської обласної ради восьмого скликання ДОМАНСЬКОГО В.М. 

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 

  

2. Про внесення змін до структури і чисельності виконавчого апарату 

обласної ради 

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 

 

3. Питання управління майном обласної комунальної власності 

1) Про передачу майна  

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 

 

2) 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 
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3) Про надання згоди на передачу з державної власності до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області станцій 

супутникового зв’язку STARLINK V3 

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 

 

4) Про надання згоди на внесення змін до кодів видів економічної 

діяльності суб’єкту 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 

 

5) Про внесення змін до Програми фінансової підтримки підприємств 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області   

на 2022-2024 роки 

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 

 

4. Про внесення змін до звіту за результатами оцінки корупційних 

ризиків у діяльності Черкаської обласної ради 

Сущенко 

Роман Володимирович 

- перший заступник голови обласної ради, 

голова комісії з оцінки корупційних ризиків у 

діяльності Черкаської 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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5. Про внесення змін до Антикорупційної програми Черкаської обласної 

ради на 2021-2023 роки 

Сущенко 

Роман Володимирович 

- перший заступник голови обласної ради, 

голова комісії з оцінки корупційних ризиків у 

діяльності Черкаської обласної ради 

Куклін 

 Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

6. Про внесення змін до деяких рішень обласної ради з питань 

нагородження 

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 

 

7. Про внесення змін у додатки 1, 2 до програми …територіальної 

оборони Черкаської області на 2018-2022 роки 

Озеран  

Сергій Анатолійович 

- начальник Управління цивільного захисту  

обласної державної адміністрації 

Куклін 

 Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

8. Про внесення змін у додатки 1, 2, 3, 5 до комплексної програми 

…функціонування та розвитку системи цивільного захисту області, 

забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення 

регіонального матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідації 

надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період на 2020-2022 роки 

Озеран  

Сергій Анатолійович 

- начальник Управління цивільного захисту  

обласної державної адміністрації 

  Бондаренко 

  Валерія Олександрівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 
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9. Про внесення змін у додаток 2 до обласної програми профілактики та 

протидії злочинності у Черкаській області на 2020-2024 роки «Безпечна 

Черкащина» 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- перший заступник голови обласної 

державної адміністрації 

Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 

10. Про внесення змін у додаток до Обласної програми сприяння 

діяльності управління патрульної поліції в Черкаській області                            на 

2021-2025 роки 

Кокоба 

Олександр Миколайович 

- начальник Управління патрульної поліції в 

Черкаській області  

Куклін 

 Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

11. Про внесення змін у додаток до обласної  комплексної програми 

«Турбота» на 2021-2027 роки 

Чикало 

Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації 

Журба 

Світлана Василівна 

 

- голова постійної комісії з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення 

 

12. 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 

- перший заступник голови обласної 

державної адміністрації 

Віштак 

Ігор Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

13. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської 

комісії Головного управління Національної поліції в Черкаській області 

Підгорний 

Анатолій Вікторович 

- голова обласної ради 

Маргарян 

Аракся Дерениківна 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
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14. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та 

продовольства України щодо створення передумов для розвитку логістичних 

шляхів збуту сільськогосподарської продукції, державного регулювання цін 

на продукцію та її перевезення 

Гончаренко 

Віктор Григорович 

- депутат обласної ради 

 

15. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України, Міністерства оборони України, Міністерства економіки 

України, Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо 

врегулювання деяких питань бронювання військовозобов’язаних в умовах 

правового режиму воєнного стану для працівників аграрного сектору 

економіки, які безпосередньо задіяні у виробничій сфері 

Гончаренко 

Віктор Григорович 

- депутат обласної ради 

 

16. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

необхідності визначення пріоритетів бюджетного фінансування, спрямованих 

на забезпечення обороноздатності держави та соціального захисту громадян 

при розгляді проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 

2023 рік» 

Коваль 

Віталій Володимирович 

- керівник фракції політичної партії 

«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» в 

обласній раді 

 

17. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, 

Міністерства освіти і науки України щодо віднесення до пріоритетних 

видатків, за якими Казначейство здійснює платежі в умовах воєнного стану, 

на здійснення закупівлі шкільних автобусів 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- депутат обласної ради 

 

 18. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо захисту 

громадян від енергетичного колапсу 

Сущенко 

Роман Володимирович 

- депутат обласної ради 
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19. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо надання 

кваліфікованих медичних послуг неідентифікованим громадянам України 

Сущенко 

Роман Володимирович 

- депутат обласної ради 

 

20. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Національного 

антикорупційного бюро України, Черкаської обласної військової 

адміністрації, Черкаської обласної прокуратури, Управління Служби безпеки 

України в Черкаській області, Головного управління Національної поліції в 

Черкаській області, Головного управління Держгеокадастру у Черкаській 

області 

Воскобойнік  

Олександр Анатолійович 

- депутат обласної ради 

 

  

 


